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Предговор

Тъй като учениците на съботното училище по света ще продължат изучаването с втората част от „Поуки от книгата Деяния на апостолите“, има
много, за което да бъдем благодарни. Светият Дух е на разположение на нас
точно така, както на ранната църква, и ще бъде излят без мярка.
„Дали ще бъдем ние по-малко ревностни от апостолите? Няма ли да изискаме и ние чрез жива вяра обещанията, които възбуждаха вътрешността им
до дълбините да викат към Господ Исус за изпълнението на Неговите думи:
„Просете и ще получите“? (Йоан 16:24) (...)
Както учениците, изпълнени със силата на Духа, отиваха да проповядват
Евангелието, така и днес Божиите слуги трябва да отиват. Изпълнени с едно
несебелюбиво желание да предадат благодатната вест на тези, които са в
тъмнината на заблудата и неверието, ние трябва да се заловим за Божието
дело. Той ни дава да извършим своята част заедно с Него и Той ще трогва
сърцата на вярващите да продължават делото Му в другите страни. Мнозина
вече получават Светия Дух и пътят няма да бъде заграден от равнодушието.
Защо е била записана историята за работата на апостолите - как са
работили със свята ревност, ободрявани и въодушевявани от Светия Дух,
ако не за това Божият народ днес да се въодушевява да работи усърдно за
Него? Това, което Господ направи за народа Си в онова време, е също така
необходимо, дори и повече, да направи и днес за народа Си. Всичко, което
апостолите извършиха, днес всеки член трябва да го върши. А ние трябва
да работим с много повече ревност, да бъдем придружавани от Светия Дух,
толкова повече, колкото и умножаването на беззаконието се нуждае от една
решителна покана за покаяние.
Всеки един, върху когото свети светлината на настоящата истина, трябва
да се трогне от състрадание към тези, които са в тъмнина. От всички вярващи трябва да излиза светлина с ясни определени лъчи. Днес Господ чака
да извърши едно дело подобно на онова, което бе извършил чрез упълномощените Си вестители след деня на Петдесетницата. В това време, когато
краят на всичко е близо, не трябва ли ревността на църквата да надминава
дори онази на първата църква? Ревността за слава на Бога, подбуждаща
учениците да свидетелстват за истината с голяма сила - не трябва ли тази
ревност да запали нашите сърца с едно желание да разкажем историята за
спасителната любов, за Христос и то разпнат? Не трябва ли Божията сила
да се открие днес дори и по-силно, отколкото във времето на апостолите?“
Свидетелства към църквата, т. 7, с. 24, 25

„Работете, братя, работете, докато имате възможност, докато е ден. Работете, „идва нощ, когато никой не може да работи“. Кога ще дойде тази нощ
вие не можете да кажете. Сега още има възможност, използвайте я!“ Пак там,
т. 5, с. 716

Съботно-училищен отдел към Генералната конференция

Събота, 3 юли 2021 г. е ден за всеобщ пост за молитва за лично
освещение и за успеха на Божието дело.
3

3 ЮЛИ 2021 г.

Дарения от първата събота

за молитвен дом и църковно училище
в Дибругарх, Асам, Индия

Вестта на Реформацията дойде в североизточния регион на Индия през 1980 г.,
т. е. когато брат Д. Сурешкумар служеше на народа в тази област. С Божията
благодат продължаваме да имаме братя
в най-северната част на Дибругарх, градче познато отчасти с петролната си
индустрия, като същевременно се намира в обширна общност от плантации
за чай, където различни местни племена живеят и обработват чая.
Дибругарх се намира в щата Асам, който е южно от източните Хималаи по
долините на река Брахмапутра и Барак. Щатът заема площ от 78,438 кв км
(30 285 кв мили) и граничи с Бутан и Аруначал Прадеш на север, с Нагаланд
и Манипур на изток, с Мегалая Трипура, Мицорам и Бангладеш на юг, с Западен Бенгал на запад през коридора Силигури, една 22 километрова (14 мили)
ивица земя, свързваща я с останалата част на Индия. Амас е един от най-гъсто населените райони в света, понастоящем приютил приблизително 31 милиона души - едно увеличение от почти 17% за последните 10 години. Според
статистическите данни от 2011 г. 61,47% са хиндуси, 34,22% са мюсюлмани
и 3,7% са християнски малцинства. Следват други религии, включващи джаинизъм (0,1%), будизъм (0,2%), сикхизъм (0,1%) и анимизъм. Официалният и
най-разпространен език е асамес, следван от бенгалския.
Обществото на чаената градина се оценява на около 6,5 милиона души, от
които 4 милиона живеят в жилищни квартали, построени в 799 чаени имения,
разпръснати из нарастващите чаени региони на Асам. Другите 2,5 милиона
живеят в села наблизо точно отвъд. Те не са една единствена етническа група, но по-скоро се състоят от различни етнически групи, говорещи дузина
езици, някои с асамско влияние и различни културни тенденции.
Нашата цел е да спомогнем тук за вечното Евангелие чрез изграждане
на молитвен дом и църковно училище в Дибругарх. Този паметник за Господа
ще разпръсква светлина за този регион и ние се нуждаем от вашата помощ.
Така сърдечно апелираме към всички наши братя, сестри и младежи да дарят
щедро за този проект, за да се обогатите във всяко отношение и щедри при
всеки повод, и чрез нас вашата щедрост ще породи благодарение към Бога“
(2 Коринтяни 9:11). За вашата сърдечна помощ изказваме нашите благодарности и топли поздрави.
Вашите братя и сестри от Дибругарх
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Урок 1

Беди и надежда
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И утвърдяваха душите на учениците, като
ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и ги учеха, че през много
скърби трябва да влезем в Божието царство. (Деяния 14:22)
„(Павел) не изпусна нито една възможност да говори за Спасителя или
да помогне на изпадналите в беда. Отиваше от място на място, за да проповядва Христовото евангелие и да създава църкви.“ Деяния на апостолите,
с. 164

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 79-84 (18. Проповядване
сред езичниците - от „Тези градове бяха населени главно с езичници“ до края)

Неделя

27 юни

1. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ВЯРА
а. След като Христовите ученици бяха принудени да бягат от Икония
поради преследване за вярата им, какво неочаквано срещнаха в Листра? Деяния 14:8
„Винаги трябва да сме готови да облекчаваме болката на страдащи и да
помагаме на нуждаещи се .“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 306
б. Какво разбра Павел за човек, който го слушаше да говори, и какво
се случи в резултат? Деяния 14:9, 10

„По едно време, докато разказваше на народа за Христовото дело на
изкупление на болни и умъчнени, Павел видя сред слушателите си един
сакат човек с очи, приковани в него, който възприемаше и се доверяваше
на думите му. Сърцето на апостола се изпълни със съчувствие към този
злощастен човек, по чието лице разпозна, че „има вяра да бъде изцелен“.
В присъствието на събраните идолопоклонници заповяда на сакатия да
се изправи на краката си. Дотогава страдалецът можеше единствено да
седи, но сега веднага се подчини на Павловата заповед и за първи път
в живота си стана на крака. Сила се добави към това усилие на вярата.“
Деяния на апостолите, с. 79

Урок 1 3 юли 2021
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Понеделник

28 юни

2. ВСИЧКАТА СЛАВА НА БОГА
а. Как реагираха жителите на Листра на чудото, което видяха? Деяния
14:11-13

„А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас,
казвайки по ликаонски: „Боговете, оприличени на човеци са слезли при
нас.“ Това изявление беше в съгласие с тяхното вярване, че боговете понякога посещават земята. Варнава нарекоха Юпитер - бащата на боговете, поради неговата благородна външност и достойно държание и поради
кротостта и благоволението, изписано на лицето му. Павел сметнаха, че
е Меркурий, „понеже той беше главният говорител“, сериозен и действен,
красноречиво предупреждаващ и увещаваш.“ Деяния на апостолите, с., 79, 80
б. Кое открива, че апостолите бяха твърди да отдадат всичката слава
на Христос? Деяния 14:14-18

„Жителите на Листра бяха нетърпеливи да покажат своята благодарност
и накараха свещеника на Юпитер да почете апостолите. И той „приведе
юнци и донесе венци на портите и заедно с народа се канеше да принесе
жертва“. Павел и Варнава, които се бяха отдръпнали, за да отпочинат, не
знаеха за тези приготовления. Скоро обаче вниманието им бе привлечено
от звуците на музика и от ентусиазираните викове на голяма тълпа, дошла
до къщата, в която бяха отседнали.
Когато апостолите разбраха причината за посещението и за вълнението на тълпата, „раздраха дрехите си, скочиха всред народа с надежда да
предотвратят по-нататъшните събития. (...)
Въпреки че апостолите отхвърлиха решително, че са божества, и въпреки усилията на Павел да насочи умовете на народа към истинския Бог
като единствено достоен за поклонение, беше почти невъзможно езичниците да бъдат отклонени от намерението им да принесат жертва. Толкова
твърдо беше убеждението им, че тези хора са наистина богове и толкова
голям беше ентусиазмът им, че не желаеха да признаят грешката си. (...)
Само след много увещания на Павел и след внимателното му разяснение на мисията им с Варнава като представители на небесния Бог и на
Неговия Син - великия Лекар, народът най-сетне се убеди и се отказа от
своето намерение.“ Пак там
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Вторник

29 юни

а. Обяснете какво попречи на умовете на народа на Листра да приеме
Евангелието и как се промени отношението им. Деяния 14:19

„Противящите се евреи в Антиохия, чрез чието влияние апостолите
бяха изпъдени от този район, свързани с някои евреи от Икония, продължиха да следят стъпките на апостолите. Чудото, извършено над сакатия, и
ефектът върху онези, които свидетелстваха за него, възбуди завистта им
и ги накара да отидат до сцената на апостолската дейност и да представят фалшивите си изложения за делото. Те отричаха, че Бог има някакво
участие в това и твърдяха, че то е осъществено чрез демоните, на които
тези мъже служат.
Същата класа беше обвинила преди Спасителя, че изгонва демони
чрез силата на княза на демоните. Те бяха Го осъдили като измамник и
сега нападнаха със същата безпричинна ярост Неговите апостоли. Чрез
средствата на лъжата те вдъхновиха народа на Листра с горчивината на
духа, от който те самите бяха движени. Те претендираха, че са напълно
запознати с историята и вярата на Павел и Варнава и така погрешно представяха техните характери и работа, че тези езичници, които бяха готови
да се поклонят на апостолите като на божествени същества, сега ги счетоха по-лоши от убийци и че който ги прогони от света, ще върши добро на
Бога и на човечеството добра служба.“ Скици от живота на Павел, с. 59
„Те получиха първото понятие за Бога, за поклонението и честта, които Му принадлежат. Докато езичниците слушаха Павел, Сатана подтикна
юдеите от другите градове да го последват и опорочават доброто дело,
което вършеше. (...) Сега удивлението на народа се превърна в омраза.“
Опитности и видения, с. 163

„Разочарованието им, че им бе отказана привилегията да принесат
жертви на апостолите, приготви жителите на Листра да се обърнат против
Павел и Варнава с толкова голям ентусиазъм, с колкото ги бяха провъзгласили за богове. Подбудени от евреите, те решиха да нападнат апостолите
със сила. Евреите ги наговориха да не позволят на Павел да говори, твърдейки, че в противен случай той ще омае народа.
Скоро убийствените замисли на враговете на Евангелието бяха изпълнени. Отдавайки се на влиянието на злото, жителите на Листра бяха завладени от сатанинска ярост и като хванаха Павел, биха го безмилостно с
камъни.“ Деяния на апостолите, с. 80, 83

Урок 1 3 юли 2021
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3. УНИЩОЖЕНИ ЧРЕЗ ЗЛОБНИ МЪЛВИ

Сряда

30 юни

4. ПО ЧУДО УКРЕПЕНИ
а. Какво беше предсказал Исус на народа Си, както се показа чрез
начина, по който жителите на Листра се обърнаха срещу Павел? Йоан
16:1-3, 4 (първата част)

„Онези, които вярват и учат истините на Божието слово в тези последни дни, ще се срещат с подобна опозиция (както Павел в Листра) от
безпринципни личности, които не ще приемат истината и които не ще се
поколебаят да извъртят и дори да разпространят най-очебийни лъжи, за
да унищожат влиянието и препречат пътя на онези, които Бог е изпратил
с вест на предупреждение към света. Докато една класа създава лъжите
и ги разпространява, друга класа са така слепи чрез измамите на Сатана,
че ги приемат като истинни думи. Те са в примките на Сатана, докато се
ласкаят, че са деца на Бога. „И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не
са повярвали истината, а са имали благоволение в неправдата.“ Скици от
живота на Павел, с. 60

б. Как Господ по чудо укрепи Павел физически и духовно в неговото крайно болезнено изпитание в Листра? Деяния 14:20, 21 (първата
част) Как Той също употреби апостола да укрепи там новите вярващи?

„В този час на тъмнина и изпитание повярвалите в Листра чрез дейността на Павел и Варнава останаха верни и последователни. Безсмисленото противопоставяне, жестокото преследване от страна на техните врагове послужи само, за да утвърди вярата на тези предани братя. И сега,
пред лицето на опасности и подигравки, те показаха верността си, като се
събраха натъжени около тялото на Павел, когото смятаха за мъртъв.
Каква беше изненадата им, когато сред техните ридания апостолът
внезапно вдигна главата си и стана на крака, хвалейки Бога. За вярващите
това неочаквано възстановяване на Божия слуга бе като чудо на божествена сила и като знак от небето, за утвърждаване на вярата им. Обхвана
ги неописуема радост и възхваляваха Бога с обновена вяра.“ Деяния на апостолите, с. 83
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Четвъртък

1 юли

а. Кое открива простителния дух на Павел? Деяния 14:21 (последната
част), 22
„Нито Павел, нито Варнава искаха да предприемат работа другаде, без
да утвърдят новоповярвалите. Те бяха принудени да ги оставят за известно време в местата, където наскоро бяха работили. И така, без да се боят
от опасностите, “върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърдяваха
душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата.“ Деяния на апостолите, с. 83

б. Какво можем да научим от апостолския метод на работа? Деяния
14:23-28

„Навсякъде доведените чрез неговия труд да приемат Христос като
Спасител бяха на време организирани в църква дори и когато вярващите
бяха само малко на брой. Така християните бяха учени да си помагат един
на друг, спомняйки си обещанието: “Защото, където двама или трима са
събрани в Мое име, там Съм и Аз посред тях” (Матей 18:20).
Павел не забрави основаните църкви. Грижата за тях остана в ума му
като едно все по-натежаващо бреме. Колкото и малка да беше групата, тя
бе обект на неговата постоянна закрила. Бдеше с внимание над по-малките църкви, осъзнавайки нуждата им от особена грижа, за да се утвърдят
членовете в истината и да бъдат научени да полагат разумни и несебелюбиви усилия за заобикалящите ги.“ Пак там, с. 83, 84

Петък

2 юли

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

Защо човекът с безсилие в краката можа да ходи?
Как реагираха учениците, когато жителите на Листра искаха да ги
почитат?
Опиши тактиката на неприятеля, която използва, за да се опита да
спре Божието дело в Листра.
Защо мога да бъда окуражен от това как Павел се отнесе към изпитанията си в Листра?
Обясни стойността на малките църкви в очите на Бог.

Урок 1 3 юли 2021
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Дарения от първата събота - за молитвен дом и църковно училище в Дибругарх, Асам, Индия

5. ГРИЖЕНЕ ЗА ВЯРВАЩИТЕ

Урок 2

10 юли 2021 г.

Изясняване на доктрините
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Моля ви, братя, в името на нашия Господ
Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл.
(1 Коринтяни 1:10)
„Братята трябва да се уважават един друг, да се съветват заедно и се молят заедно, докато има единство между тях.“ Ревю енд херълд, 15 декември 1885
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 84-88 (19. Евреи и езичници - до „А Павел и Варнава останаха в Антиохия“); Свидетелства за проповедници, с. 316-330 (16. Повишете образеца)

Неделя

4 юли

1. РАЗЛИЧНИ ИДЕИ
а. Каква идея поддържаха някои хора от Юдея между християните и
защо това причини разногласие? Деяния 15:1; Тит 1:10, 11

„Имаше такива по времето на Павел, които постоянно се спираха на обрязването и те можеха да изнесат ясно доказателство от Библията, за да
покажат задължителността му за евреите. Но това учение нямаше никакво
значение по това време; защото Христос беше умрял на кръста на Голгота
и обрязването в плът не можеше да има някаква стойност. Символичната
служба и свързаните с нея церемонии бяха отменени на кръста. Великият
първообраз Божият Агнец се беше станал жертва за виновния човек и
сянката престана в същността. Павел се стремеше да доведе умовете на
хората до голямата истина за времето; но тези, които претендираха, че са
последователи на Исус, бяха изцяло погълнати от ученията на еврейската
традиция и задължителността на обрязването.“ Библейски коментар, т. 6, с.
1061

„Тези юдействащи учители твърдяха с голяма увереност, че за да бъде
спасен човек, трябва да бъде обрязан и да спазва целия церемониален
закон.“ Деяния на апостолите, с. 85
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Понеделник

5 юли

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЯЗШИРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО
а. Какво беше необходимо, за да се осигури хармония относно обрязването и церемониалния закон, който сочеше на първото Христово
идване като Божи Агнец? 1 Коринтяни 1:10; Деяния 15:2

б. Какви новни от Антиохия можаха да донесат учениците? Деяния
15:3, 4

„При пристигането в Ерусалим делегатите от Антиохия разказаха пред
събралите се от църквите успеха, който беше придружавал служенето им
и смущението в резултат от факта, че някои обърнати фарисеи заявяваха,
че обърнатите езичници трябва да бъдат обрязвани и да спазват Мойсеевия закон, за да се спасят.“ Скици от живота на Павел, с. 64
в. Какво още настояваха някои от повярвалите фарисеи, дори след
като чуха последната новина за изпълнение на пророчеството в обръщането на езичници - и защо? Деяния 15:5
„Обърнатите във вярата евреи обикновено не бяха склонни да действат
веднага щом Божието провидение им отвореше път. В резултат от труда
на апостолите сред езичниците новоповярвалите езичници далеч превъзхождаха по брой новоповярвалите евреи. Последните се страхуваха, че
ако ограниченията и церемониите на техния закон не бъдат задължителни
за езичниците като условие за църковно членство, националните особености, съхранявали ги дотогава като отделен народ, най-накрая биха се
заличили.“ Деяния на апостолите, с. 85
„Евреите се гордееха със своите божествено определени служби и заключиха, че щом като Бог веднъж установи еврейския начин на поклонение, не е възможно Той винаги да одобрява промяна в някои от неговите
подробности. Решиха, че християнството трябва да се свърже с еврейските закони и церемонии. Бяха мудни да съзрат края на това, което беше
премахнато чрез смъртта на Христос и да разберат, че всички техни жертвени приношения предварително бяха представяли смъртта на Божия
Син, в Когото символът бе срещнал своя праобраз, правейки без стойност
определените божествени церемонии и жертви на еврейската религия.“
Скици от живота на Павел, с. 64, 65

Урок 2 10 юли 2021
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Вторник

6 юли

3. УСИЛИЕ ЗА ЕДИНСТВО
а. Какво направиха делегатите християни за тяхното разногласие и
защо това е важно за всеки от нас? Римляни 15:5, 6; Деяния 15:6
„Господ ни е дал в Словото Си ясни, безпогрешни наставления и ако
се съобразяваме с тях, ще можем да запазим единството и хармонията
в църквата. Братя и сестри, вслушвате ли се в тези боговдъхновени увещания? Читатели и изпълнители ли сте на Словото? Стремите ли се да
осъществите молитвата на Христос последователите Му да бъдат едно?“
Свидетелства към църквата, т. 5, с. 238

б. Какво можаха Петър, Варнава и Павел да засвидетелстват за доказателството на Светия Дух, работещ между езичниците? Деяния 15:7-12

„Всяка душа, спасена при миналата религиозна система, бе спасена
чрез Христос така вярно, както ние се спасяваме днес чрез Него.“ Библейски
коментар, т. 6, с. 1061

в. Посочете един фактор, който представлява законно предизвикателство за постигане на пълна хармония между евреи и обърнати
езичници. Римляни 14:19-21
„Езичниците бяха свикнали да ядат плътта на животни, които са били
удушени; докато евреите бяха божествено наставени относно храната,
която трябваше да употребяват. Особено при убиването на животни кръвта трябваше да изтече от тялото, в противен случай месото не се считаше
като здравословно за ядене. Бог бе дал тези предписания на евреите с цел
запазване на тяхното здраве и сила. Евреите считаха за грях да употребяват кръв като храна. Считаха, че кръвта бе животът и че проливането на
кръв е грях.
Езичниците напротив практикуваха ползване на кръвта, която изтича
от жертвата при жертвоприношението и я изпиваха или я използваха при
приготвянето на храната си. Евреите не можеха да променят обичаите,
които така дълго бяха съблюдавали и които бяха възприели под специалното нареждане на Бога. Следователно както стояха тогава нещата, ако
евреин и езичник сядаха да ядат на една и съща маса, първият щеше да
бъде шокиран и възмутен от навиците и обичаите на последния.“ Скици от

живота на Павел, с. 65, 66
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Сряда

7 юли

4. ИДВАНЕ ДО СЪГЛАСИЕ
а. Освен идеята за кръвта като храна, кое друго от обичаите на езичниците причини сериозно безпокойство на обърнатите евреи? 1 Коринтяни 8:9-13; 6:18

„Много от новоповярвалите езичници живееха сред невеж и изпълнен с
предразсъдъци народ, който често принасяше жертви и дарения на идоли.
Свещенослужителите на това езическо поклонение търгуваха усилено с
донесените им жертви и евреите се бояха, че обърнатите във вярата езичници ще изложат на укор християнството, като купуват донасяното на идолите, одобрявайки до известна степен идолопоклонническите обичаи. (…)
Езичниците и особено гърците бяха извънредно неморални и имаше
опасност някои с непроменени сърца да изповядат вярата, без да са изоставили нечистите си обичаи. Еврейските християни не можеха да толерират неморалността, която езичниците дори не окачествяваха като престъпление.“ Деяния на апостолите, с. 86
„Живеем във век на разпуснатост, когато възрастни и млади грешат
безсрамно. Ако нашите младежи не се пазят свято, ако не са укрепени от
твърди принципи, ако не внимават повече при избиране на другари и четива, които хранят ума, ще се изложат на едно общество, чиито нрави са
развалени като тези на содомците.“ Вест към младите, с. 56, 57
„Всички блудници ще бъдат вън от Божия град.“ Свидетелства за проповедници и служители на евангелието, с. 431

б. Какво балансирано решение представи Яков? Деяния 15:13, 19, 20

„В този случай Яков изглежда е бил избран да реши въпроса, който
беше изнесен пред Съвета. Неговата преценка беше, че церемониалният закон и особено обрядът на обрязването не е мъдро да се налага на
езичниците или дори да им се препоръчва. Яков се стремеше да внуши на
братята си факта, че езичниците, обръщайки се от идолопоклонството към
Бога, правят голяма промяна във вярата си. Че трябва да бъде проявявана
много предпазливост, за да не се безпокоят умовете им с объркващи и неясни въпроси, да не би да се обезсърчат в следването на Христос. Но езичниците не трябваше да заемат курс, който да е в несъществен конфликт с
възгледите на техните еврейски братя. (...) От тях се изискваше да спазват
заповедите и да водят свят живот.“ Скици от живота на Павел, с. 69
Урок 2 10 юли 2021

13

Четвъртък

8 юли

5. СЪЕДИНЕНИ В НАСТОЯЩАТА ИСТИНА
а. Каква резолюция беше одобрена от делегатите на християнските
вярващи? Деяния 15:22, 23, 28-31
б. Какво трябва да разберем, виждайки, че имаше някои още неудовлетворени от последното решение относно церемониалните обреди,
вече изпълнени в жертвата на Христос? Галатяни 6:12-15; 5:6
„Не цялото християнско общество бе призовано да гласува решението
на въпроса. “Апостолите и старейшините”, хора влиятелни и задълбочени,
го оформиха и съставиха. Този начин бе всеобщо възприет от християнските църкви. Но не всички останаха доволни от решението. Група амбициозни и самонадеяни братя не го одобриха. Това бяха хора, дръзнали да
се включат в делото на своя отговорност. Те се отдадоха на недоволство
и критикарство, предлагаха нови планове, стараейки се да провалят работата на мъжете, определени от Бога да проповядват евангелската вест.
Църквата се срещна с това противопоставяне в самото си начало и ще го
има винаги до края на времето.“ Деяния на апостолите, с. 88
„Церемониалният закон, даден от Бог чрез Мойсей, с неговите жертви
и наредби, трябваше да бъде задължителен за евреите, докато символът
срещнеше първообраза в смъртта на Христос, като Божият Агнец, Който
взема греха на света. Тогава всички жертвени приношения и служби трябваше да бъдат отменени.“ Ревю енд херълд, 27 септември 1881
„Продължаването на тези обреди (на церемониалния закон) ще бъде
обида за Йехова.“ Библейски коментар, т. 5, с. 1140

Петък

9 юли

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

14

Какво ненужно иго някои ранни християни се опитаха да изискват
от всички?
По какви начини мога да бъда в опасност да подхранвам фарисейско отношение?
Защо беше полезно за апостолите и старейшините да се съберат
заедно и да разговарят?
Развратеност преобладава днес, но какво трябва църквата да
каже за това?
Защо не трябва да бъда изненадан от недоволните, които съществуват днес?
Урок 2 10 юли 2021

Урок 3

17 юли 2021 г.

Ръководени от Светия Дух
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И яви се на Павел нощем видение: един
македонец стоеше та му се молеше, казвайки: „Дойди в Македония и
помогни ни. (Деяния 16:9)
„Македонският вик стига до нас от всички посоки.“ Свидетелства към църк-

вата, т. 5, с. 85

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 90-96 (20. Извисяване
на кръста; 21. В далечни страни - до „Апостолите страдаха мъчително в
състоянието, в което бяха оставени, но не се оплакваха.“); Свидетелства към
църквата, т. 9, с. 29-34 (Нуждата от усърден труд)

Неделя

11 юли

1. СЪСТРАДАНИЕ, КОЕТО УКРЕПЯВА
а. Какво направиха Павел и Варнава след делегацията и защо се разделиха? Деяния 15:35-39 Какво можем да научим от това как доверието на Варнава в Йоан Марк му помогна? 2 Тимотей 4:11

„(Павел) не бе склонен да извини слабостта му - отклоняването от делото заради безопасността и удобствата на дома. Настояваше, че човек с
толкова малка морална сила не е подходящ за делото, изискващо търпение, себеотрицание, смелост, преданост, вяра и готовност за саможертва,
а ако е нужно дори и смърт.“ Деяния на апостолите, с. 90, 91
„Острият конфликт между Павел и Варнава, паденията на пророците и апостолите – всички те лежат голи пред Светия Дух, Който повдига
завесата от човешкото сърце. Пред нас е открит животът на вярващите
с всичките им грешки и безразсъдства, за да стоят като поука за всички
поколения след тях. Ако нямаха слаби места, те щяха да бъдат нещо повече от човешки същества и нашето грешно естество щеше да се отчае,
осъзнавайки невъзможността да се достигне такова ниво на благочестие.
Но когато виждаме как те са се борили и са падали, как отново са ставали
и с Божията благодат са продължавали борбата, се насърчаваме и опълчваме срещу обстоятелствата, изродили нашите естествени наклонности.“
Свидетелства към църквата, т. 4, с. 12, 13

Урок 3 17 юли 2021
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Понеделник

12 юли

2. ПАВЕЛ И ТИМОТЕЙ
а. Къде отиде Павел по-нататък и кой беше вдъхновен от вярата на
Павел в Листра? Деяния 15:40, 41; 16:1, 2

„Сред повярвалите в Листра, свидетели на Павловите страдания, бе
и един младеж станал по-късно забележителен работник за Христос. Той
щеше да сподели с апостола изпитанията и радостите на пионерската
служба в трудни полета. Името му беше Тимотей. Когато Павел бе изнесен
от града, младият ученик се намираше сред застаналите край неговото
очевидно безжизнено тяло и го видя как се изправя наранен и покрит с
кръв, но с хвала на уста за това, че му беше позволено да пострада заради
Христос.“ Деяния на апостолите, с. 83
б. Какъв план имаше Павел и с какви резултати? Деяния 16:3-5

„Когато Тимотей беше младеж, Павел го взе като свой придружител
в работата. Онези, които бяха научили Тимотей в детството му, бяха наградени, виждайки сина на тяхната грижа свързан в близко съдружие с
великия апостол.
Павел обикна Тимотей, понеже Тимотей обичаше Бога. Интелигентното
му познание за практическото благочестие и истината му даваха издигнатост и влияние. Благочестието и влиянието на домашния му живот не
бяха от евтин порядък, но чисти, благоразумни и непокварени от погрешни
чувства. Моралното влияние на дома му беше солидно, не колебливо, не
импулсивно, не променливо. Божието слово беше правилото, което ръководеше Тимотей. (…) Неговите домашни наставници сътрудничеха на Бога
във възпитаването на този млад човек да носи теготите, които ще дойдат
върху него в ранна възраст.“ Библейски коментар, т. 7, с. 918
„Чрез благодатта на Христос апостолите бяха станали такива, каквито
бяха. Искрената преданост и смирената усърдна молитва ги свърза тясно
с Него. Те седяха заедно с Него в небесните места. Съзнаваха колко много
са Му задължени. Чрез усърдна, постоянна молитва те получиха дара на
Светия Дух и натоварени с товара за спасението на души и изпълнени с
ревност тръгнаха да разпространяват тържеството на кръста.“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 24
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3. ВЗЕМАНЕ ПОД ВНИМАНИЕ ВИКА
а. Виждайки как Светият Дух непрекъснато ръководеше апостолите,
какво трябва сериозно с молитва да разбере всеки вярващ? Деяния
16:6-10

„Живеем в най-сериозното време. Важни отговорности почиват върху
нас. Отварят се нови полета за нашата работа и македонският вик идва
от всяка посока: „Елате (…) и ни помогнете.“ Някои молят дори за един
ден работа с тях, ако няма възможност за повече. Божии ангели подготвят
уши да чуят и сърца да приемат вестта на предупреждение. И в самата
ни среда живеят честни души, които все още не са чували причините за
нашата вяра. Хора загиват поради липса на знание. Не се прави и една
стотна част, която може да се направи, за да се предаде вестта на третия
ангел на света. Има такива, които ще отговарят за душите, които никога не
са чували истината.“ Ревю енд херълд, 22 октомври 1914
„Има полета близо до вратата ви, а също и в чужди земи, които узряват за жетва. Господ призовава сега за доброволци. Вървете напред,
работници за Бога, плачещи, носейки скъпоценното семе. Несъмнено ще
се върнете с радост, носейки снопите си. Вашите молитви и сълзи трябва
да придружават труда ви, че несветите черти на собствения ви характер
да не помрачат светостта на Божието дело. Зависи по-малко от това, което
можете да направите, дори и с най-добрите си усилия, а повече от това,
което Бог може да направи за вас във всяко усилие за слава на името Си.“
Пак там, 15 декември 1885 г.

„Македонският вик идва отвсякъде. Ще минат ли мъже по „редовните
линии“, за да видят дали ще им бъде позволено да работят, или ще излязат и ще работят възможно най-добре, в зависимост от собствените си
способности и с помощта на Господ, започвайки по смирен начин и създавайки интерес към истината на места, на които не е направено нищо, за да
се даде вестта на предупреждение?
Господ е насърчил тези, които са започнали на собствена отговорност,
да работят за Него, сърцата им са изпълнени с любов към душите, готови
да загинат. Истински мисионерски дух ще бъде придаден на онези, които
усърдно се стремят да познаят Бога и Исус Христос, Когото Той е изпратил. Господ живее и царува. Млади мъже, идете на местата, към които
сте насочени от Господния Дух. Работете с ръцете си, за да можете да
се самоиздържате и като имате възможност, провъзгласявайте вестта на
предупреждение.“ Медицинска служба, с. 321
Урок 3 17 юли 2021
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4. ДУША СПЕЧЕЛЕНА В МАКЕДОНИЯ
а. Къде главно апостолите се бяха съсредоточили в Македония? Деяния 16:11, 12
б. Опишете как първите обърнати стигнаха до тази област и какво
можем да научим от това? Деяния 16:13-15; Псалм 25:9

„Истинската кротост смекчава сърцето и го прави възприемчиво за Божието слово. Тя довежда всеки разум в послушание на Христос. Отваря
човешкото сърце за Божието слово, както някога отвори и сърцето на Лидия.“ Чистотата на сърцето, с. 6, 7
„Лидия прие истината с радост. Тя заедно с дома си бе обърната във
вярата и кръстена, и настоя апостолите да останат в нейния дом.“ Деяния
на апостолите, с. 95

в. Опишете ситуацията, при която личност правеше истинско изявление, но навреждаше на влиянието на Автора на цялата истина. Деяния 16:16, 17

„Жената беше особен посредник на Сатана и донасяше на господарите
си голяма печалба чрез гадаене. Нейното влияние бе допринесло да се
засили идолопоклонството. Сатана знаеше, че царството му беше в опасност и по такъв начин се опитваше да се противопостави на Божието дело,
надявайки се да смеси своите фини измами с истините, проповядвани от
носителите на евангелската вест. Думите на препоръка, изричани от жената, бяха във вреда на истината. Те отклоняваха ума на народа от учението
на апостолите и хвърляха сянка върху Евангелието. Мнозина повярваха,
че хората, които говореха с Духа и Божията сила, бяха движени от същия
дух, подбуждащ и тази пратеничка на Сатана.“ Деяния на апостолите, с. 95
г. Какво беше принуден Павел да направи за нея? Деяния 16:18
„Освободена от злия дух и възстановена към нормален разум, жената
избра да стане последователка на Христос.“ Пак там
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5. СТРАДАНЕ С ХРИСТОС
а. Когато гадателката беше по чудо освободена от Сатана, как неприятелят насочи гнева си срещу Павел и Сила? Деяния 16:19-22
„(Господарите на жената) видяха, че всяка надежда за получаване на
пари от нейните врачувания и гадания е приключила, и разбраха, че ако на
апостолите бъде позволено да продължат своята работа, техният собствен източник на доходи скоро ще бъде напълно прекъснат.“ Скици от живота

на Павел, с. 74

„Мнозина в града имаха интерес да печелят пари чрез сатанински измами и боейки се от влиянието на силата, която можеше така успешно да
възпре делото им, надигнаха силен вик против Божиите служители.
Възбудено до ярост, множеството се надигна срещу учениците. Духът
на тълпата надви и повлия на властите.“ Деяния на апостолите, с. 96
б. Опишете невероятната жестокост, упражнена над апостолите и техния отговор. Деяния 16:23–25

„Апостолите бяха оставени в много болезнено състояние. Разкъсаните
им и кървящи гърбове бяха в допир с грубия каменен под, докато краката
им бяха повдигнати и вързани здраво в клади. В това неестествено положение те страдаха крайно мъчително; въпреки това те не стенеха и не се
оплакваха, а разговаряха и се насърчаваха един друг и с благодарни сърца
възхваляваха Бога, че са намерени достойни да понесат срам за Неговото
мило име.“ Скици от живота на Павел, с. 75

Петък

16 юли

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

Кого бих могъл да подкрепя, тъй както Варнава направи с Марк?
Кого бих могъл да подготвя да понесе бремета, както беше направено за Тимотей?
Как мога да предприема действия в отговор на днешните македонски викове?
Къде мога да намеря кротки души, отворени за истината, каквато
беше Лидия?
Защо мъчителната опитност на Павел и Сила е полезна за мен да
я изучавам?

Урок 3 17 юли 2021
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Урок 4

24 юли 2021 г.

Слава в тъмница
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Не злорадствай заради мене, неприятелко
моя; ако падна, ще стана; ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде
светлина. (Михей 7:8)
„Христос беше с тях (Павел и Сила в тъмницата във Филипи) и светлината на Неговото присъствие осветяваше тъмнината със слава от горе.“
Мисли от планината на блаженствата, с. 43

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 96-98 (21. В далечни
страни - от „Апостолите страдаха мъчително в състоянието, в което бяха оставени“ до края)

Неделя

18 юли

1. ПЛЕНЕНИ ЧРЕЗ ЛЮБОВ
а. Когато Христос е в сърцата ни, какво става, ако бъдем хвърлени в
затвора заради истината? Михей 7:8
„Нашите врагове може да ни хвърлят в затвора, но затворническите
стени не могат да прекъснат общуването между Христос и нашите души.
Този, който вижда всяка наша слабост, Който е запознат с всяко изпитание, е над всички земни сили; и ангели могат да дойдат при нас в самотни
килии, донасяйки светлина и мир от небето. Затворът ще бъде като палат
за богатите с вяра, пребиваващи там; мрачните стени ще бъдат осветени с
небесна светлина.” Служители на евангелието, с. 424 (изд. 1892 г.)
„Божията слава прониква през затворническите стени, огрявайки със
сияйните си лъчи и най-мрачната тъмница. Светиите на Господа може да
страдат, но страданията им, също както при апостолите в първата църква,
разпространяват тяхната вяра, печелят души за Христос и прославят Неговото свято име.“ Поглед нагоре, с. 315
„Господ знае всичко за верните Си служители, които заради Него лежат
в затвор или са в изгнание на някои усамотени острови. Той ги утешава с
присъствието Си. Когато заради истината вярващият сяда на подсъдимата
скамейка пред несправедливи съдии, до него стои Христос. Всички укори,
които се хвърлят на него, падат върху Христос. Когато някой е карциран
в затворнически стени, Христос изпълва сърцето му със Своята любов.“
Животът на Христа, с. 551
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2. ПОУКА ЗА НАС
а. Какво трябва винаги да помним, разглеждайки поведението на Павел и Сила в тъмницата във Филипи? Филипяни 2:14, 15

„В непрогледната тъмнина и в пустотата на затвора (Павел и Сила) се
окуражаваха един друг с думи на молитва и пееха хвала на Бога, защото ги
бе сметнал за достойни да понесат опозоряване заради Него. Сърцата им
бяха окуражени от дълбока и силна любов към делото на техния Изкупител. Павел си спомни за преследването срещу учениците на Христос, което бе насърчавал, и се зарадва, че очите му са се отворили да види и сърцето да почувства силата на славните истини, които по-рано бе презирал.
С удивление другите затворници се вслушваха в гласа на молитвите
и пеенето, идващо от вътрешната тъмница. Бяха свикнали да слушат писъци и стенания, проклятия и клетви да нарушават тишината на нощта.
Никога преди не бяха чували от тази тъмна килия да се възнасят думи на
молитва и възхвала. Пазачите и затворниците се чудеха и се питаха кои
ли са тези мъже, които в студ, в глад и в мъчения могат още де се радват.“
Деяния на апостолите, с. 96

„Павел и Сила загубиха всичко. Бяха бичувани и хвърлени върху студения под на тъмницата в крайно болезнена поза, а краката им бяха вдигнати
и стегнати в клада. Дали в тази ситуация до ушите на тъмничаря стигнаха
викове и оплаквания? О, не! От най-вътрешната част на затвора се чуха
гласове, които изгониха среднощната тъмнина с песни на радост и хваление към Бога. Тези ученици получаваха радост от дълбоката си искрена
любов към делото на техния Изкупител, заради Когото страдаха.
Когато Божията истина изпълва сърцата, поглъща чувствата и контролира живота ни, ние също с радост ще страдаме заради нея. Тогава затворническите стени или мъченическите окови няма да ни изплашат или да ни
попречат в това велико дело.
Спомнете си за смирения живот на Божия Син. Той бе „човек на скърби
и навикнал на печал“. Погледнете към Неговото опозоряване, към агонията
Му в Гетсимания и научете какво означава себеотрицание. Страдаме ли от
недоимък? Така бе и с Христос, Величието на небето. Но Той стана беден
заради нас. Сред богатите ли сме? Той също. Но се съгласи заради нас да
стане беден, за да можем чрез Неговата бедност да станем богати. В Христос имаме нагледен пример за себеотрицателност. (…) Не правим и една
двадесета част от това, което бихме могли, ако бяхме будни.“ Свидетелства
към църквата, т. 3, с. 388
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3. НАМЕСАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ
а. Докато Всемогъщият чуваше молитвите и хваленията, извисяващи
се от тъмницата в полунощ, какво направи Той - и как това може да
ободри верните души в последните земни дни? Деяния 16:26; Псалм
103:13, 17–22

„Павел и Сила се молеха и хвалеха Бога; и ангели бяха изпратени от
небето да ги освободят. Земята се разтърси под вървежа на тези небесни
вестители и затворническите врати внезапно се отвориха, освобождавайки
затворниците.“ Моят живот днес, с. 20
„Тъй като издаденият от различни християнски владетели закон против
пазителите на Божиите заповеди ще отнеме закрилата на властта от тях и
ще ги предостави на онези, които жадуват за тяхната гибел, Божият народ
ще бяга от градовете и селата (…) Но много от всички народи и градове,
висши и низши, богати и бедни, черни и бели ще бъдат хвърлени в крайно
несправедливо и жестоко пленничество. Възлюбените Божии ще трябва
да преживеят усилни дни: свързани във вериги, заключени и заразени,
осъдени на смърт в тъмни и отвратителни затвори, без никое човешко ухо
да чува риданията им, без човешка ръка да им бъде протегната за помощ.
Ще забрави ли Господ Своя народ в този тежък час? Забрави ли Той
Ной, когато предпотопният свят бе посетен от поразите? Забрави ли Лот,
когато падна огън от небето, за да пояде градовете в равнината? Забрави
ли обкръжения от идолослужители Йосиф в Египет? Забрави ли Илия, когато Изавел с клетва го заплаши с участта на Вааловите пророци? Забрави
ли Еремия в мрачната, отвратителна яма на тъмницата? Забрави ли Той
тримата младежи – герои в огнената пещ или Даниил в рова на лъвовете?
Господ на множествата е казал: „Който докача вас, докача зеницата на
окото Ми“ (Зах. 2:8).
Макар че враговете им ги хвърлят в тъмници, все пак тъмничните стени
не могат да попречат на общуването между тях и Христос. Един, Който
вижда слабостите им, Който познава всяко изкушение, владее над всички
земни сили, и ангели ще ги посещават в техните тъмнични килии и ще им
носят светлина и мир от небето. Тъмницата ще им бъде като палат, понеже
там живеят богатите с вяра; мрачните стени ще бъдат осветлени с небесна
светлина, както някога, когато Павел и Сила посреднощ се молеха и пееха
хвалебни песни в тъмницата във Филипи.
Божиите порази ще постигнат онези, които угнетяват и погубват народа
Му.“ Великата борба, с. 519, 520
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4. ДОКОСНАТ ЧРЕЗ БОЖИЕТО ЧУДО
а. Как реагира тъмничарят, когато видя, че земетресението направи
възможно затворниците да избягат - и какво мощно свидетелство за
Христос демонстрира Павел? Деяния 16:27-30

„(Пазачът) беше сигурен, че смъртта ще бъде наказанието за очевидната му невярност. Той извика с горчивината на духа си, че за него е подобре да умре от собствената си ръка, отколкото да се подчини на позорна
екзекуция. Той тъкмо щеше да се самоубие, когато Павел извика със силен
глас: „Не си причинявай никакво зло; защото всички сме тук.“
Жестокостта, с която тъмничарят се бе отнесъл с апостолите, не предизвика негодуванието им, или да биха му позволили да се самоубие. Но
сърцата им бяха изпълнени с любовта на Христос и те не проявяваха никаква злоба срещу потисника си. Тъмничарят изпусна меча си и поиска
светлина. Той побърза към вътрешната тъмница и падна пред Павел и
Сила, молейки за тяхната прошка. След това ги заведе в открития двор и
ги попита: „Господа, какво трябва да направя, за да се спася?“
Той трепереше от Божия гняв, изразен в земетресението. Беше готов
да умре от собствената си ръка от страх от наказанието на римския закон,
когато мислеше, че затворниците са избягали; но сега всички тези неща
бяха от малко значение за него в сравнение с новия и странен страх, който
развълнува съзнанието му, и желанието му да притежава това спокойствие
и жизнерадост, проявявани от апостолите под тяхното крайно страдание и
малтретиране. (…)
Той видя собственото си плачевно състояние в контраст с това на
учениците и с дълбоко смирение и почит ги помоли да му посочат пътя на
живота.“ Скици от живота на Павел, с. 77, 78
б. Опишете как Светият Дух действаше в тази криза. Деяния 16:31-36

„Освещаващо влияние се разпръсна сред обитателите на затвора и
умовете на всички се отвориха да чуят истините, говорени от апостолите.
Бяха убедени, че Бог, на Когото тези мъже служеха, ги беше освободил от
оковите по чуден начин.“ Деяния на апостолите, с. 97
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5. СТРАДАНИЕ, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА
а. Когато магистратите научиха, че Павел и Сила са римски граждани,
какво направиха и как апостолите се съобразиха? Деяния 16:37-39
„Магистратите се бояха от влиянието на апостолите сред народа, бояха
се и от Силата, намесила се в полза на тези невинни мъже. Като действаха
според указанието, дадено от Христос, апостолите не натрапиха присъствието си там, където бе нежелано.“ Деяния на апостолите, с. 98
б. След жестокото изпитание, пред което Павел и Сила се бяха изправили – колкото и да е странно – кой кого утеши преди да заминат? Деяния 16:40 Какво заключиха апостолите за времето си във Филипи?
Филипяни 1:29
„Апостолите не смятаха, че трудът им във Филипи е напразен. Срещнаха силна опозиция и преследване, но намесата на Провидението в тяхна
полза и обръщането на тъмничаря и неговото домочадие към вярата бяха
повече от отплата за претърпените хули и страдания. Вестта, че незаконно
са били хвърлени в затвора, а след това чудно освободени, се разнесе по
цялата област и стана причина делото им да бъде забелязано от много
хора, които иначе нямаше да бъдат достигнати.
В резултат от труда на Павел във Филипи бе установена църква, чието
членство нарастваше бързо. Неговото старание и преданост и преди всичко готовността му да страда заради Христос направиха дълбоко и трайно впечатление на новоповярвалите. Те оцениха скъпоценните истини, за
които апостолите бяха пожертвали толкова много, и се предадоха от цяло
сърце на делото на своя Изкупител.“ Пак там

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

24

Ако ме затворят заради истината, кое трябва да ми е приоритет?
Как трябва да ме мотивира страданието на Христос и Неговите
апостоли?
На какво ме учи земетресението във Филипи за Бога, на Когото
служа?
Опиши как беше преобразен грубият тъмничар.
Какви плодове произлязоха от Божия призив Павел да отиде в
Македония?
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Апелиране към умовете и сърцата

„Нашите усилия не трябва да спират поради това, че публичните събрания са преустановени за известно време. Докато има интересуващи
се, трябва да им даваме възможност да научат истината.“ Евангелизъм, кн.

2, с. 145

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 100-108 (22. Солун – от

„С убедителна сила Павел доказа от старозаветните писания, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите“ до края; 23. Берия и Атина)

Неделя

25 юли

1. РАЗИСКВАНЕ ТРИ СЪБОТИ
а. Опишете следващата мисия на Павел и Сила след Филипи. Деяния
17:1-3

„След като напуснаха Филипи, Павел и Сила се отправиха към Солун. Там бяха привилегировани да се обърнат към голяма група хора в
синагогата с добър ефект. Външността им носеше доказателства за неотдавнашното им срамно третиране и изискваше обяснение на това, което
са преживели. Това те направиха, без да се възвеличават, но възхвалиха
Божията благодат, която бе извършила тяхното избавление. Апостолите
обаче смятаха, че нямат време да се спират върху собствените си страдания. Те бяха обременени с вестта за Христос и сериозно задълбочени в
делото Му.
Павел представи пророчествата от Стария завет, отнасящи се за Месия, и съответствието на тези пророчества с живота и учението на Христос,
ясно в съзнанието на всички сред слушателите си, които биха приели доказателства по темата.“ Скици от живота на Павел, с. 81, 82
„Павел беше адвентист. Той представи важното събитие на второто
пришествие на Христос с такава сила и доводи, че дълбокото впечатление,
което беше направено в умовете на солунците, никога не се заличи.“ Пак
там, с. 83
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ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде
да се покаят. (Деяния 17:30)
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2. РАЗИСКВАНЕ
а. Как беше приета вестта в Солун? Деяния 17:4
„Тъй като в Солун истините на Евангелието бяха проповядвани с могъща сила, те привлякоха вниманието на големи групи вярващи.“ Деяния на
апостолите, с. 102

б. Опишете начина, по който врагът на душите прояви своя ревнив
гняв - и това, което днес можем да научим от това преживяване. Деяния 17:5-8

„(Завистливите евреи) възбудиха страстите на безполезната тълпа чрез
умело измислени лъжи и ги подтикнаха да извършат шумно нападение над
дома на Ясон, временния дом на апостолите. Това те направиха с ярост,
по-скоро подобна на тази на дивите зверове, отколкото на хора. Те бяха
инструктирани от евреите да изведат Павел и Сила и да ги завлекат при
властите, обвинявайки ги, че са създали всички тези вълнения и повдигат
размирица.
Когато обаче нахлуха в къщата, откриха, че апостолите не са там. Приятели, които бяха схванали онова, което щеше да се случи, побързаха да
ги изведат от града. (...)
Онези, които проповядват непопулярна истина в наши дни, срещат решителна съпротива, както апостолите. Те не трябва да очакват по-благосклонен прием от голяма част от изповядващите се за християни, отколкото Павел от своите братя евреи. Ще има обединение на опозиционни
елементи срещу тях; тъй като колкото и различни една от друга могат да
бъдат в своите настроения и религиозна вяра различните организации,
техните сили са обединени в потъпкване под краката на четвъртата заповед в Божия закон.
Онези, които сами не приемат истината, са най-ревностни, за да не я
приемат другите; и те са, които не отговарят на изискванията, които упорито измислят лъжи и разпалват низките страсти на хората, за да направят Божията истина без ефект. Но пратениците на Христос трябва да се
въоръжат с бдителност и молитва и да продължат напред с вяра, твърдост и смелост и в името на Исус да продължат да работят, както правеха
апостолите. Те трябва да отправят предупреждение към света, като учат
нарушителите на закона какво е грях и ги насочват към Исус Христос като
великото и единствено лекарство.“ Скици от живота на Павел, с. 84-86
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3. ОТНАСЯНЕ С РАЗЛИЧНИ УМОВЕ

„Вероотстъпничества са ставали и Господ е оставял неща от такова
естество да се развият в миналото, за да покаже колко лесно Неговият
народ ще бъде подвеждан, когато се доверява на човешки думи, вместо да
изследва Писанията лично за себе си подобно на благородните биряни от
древността.“ Избрани вести, кн. 2, с. 432
„Нека всеки, който твърди, че вярва в скорошното идване на Господа,
изследва Писанията, както никога преди. Сатана е решил да опита всеки
възможен метод, за да държи душите в мрак и да заслепява умове за времето, в което живеем. Нека всеки вярващ изследва Библията си с искрена
молитва, за да бъде просветен от Светия Дух да узнае какво е истина и да
научи повече за Бога и за Исус Христос, Когото той е изпратил. Търсете истината като скрито съкровище и разочаровайте неприятеля. Скоро ще настъпи времето на изпитанието, тъй като Високият вик на третата ангелска
вест вече е започнал да се чува в проповядването на правдата на Христос
– опрощаващия греха Изкупител. Това е началото на светлината на ангела,
чиято слава ще изпълни цялата земя. Всеки, при когото е дошла вестта
на предупреждение, има задължението да издигне Исус, да Го покаже на
света.“ Пак там, кн. 1, с. 334
б. Към къде Павел бързо се отправи и защо? Деяния 17:13-15

„Атина беше главен град на езичеството. Тук Павел не срещна невежо,
доверчиво население, както в Листра, а народ, известен със своята ученост и култура. Навсякъде погледът срещаше статуи на техните богове и
на обожаваните герои от историята и поезията. Забележителна архитектура и изобразително изкуство представяха националната слава и народното поклонение пред езически божества. Сетивата на народа се опияняваха
от красотата и превъзходството на изкуството. Отвсякъде се издигаха масивни светилища и храмове с неизказан разкош. Военни победи и дела на
известни хора бяха увековечени чрез скулптури, олтари и каменни плочи.
Всичко това правеше Атина една огромна галерия на изкуствата.“ Деяния
на апостолите, с. 104
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а. Какви благословения бяха намерени в Берия и как това е поука за
нас? Деяния 17:10-12
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4. ИНТЕЛИГЕНТНО… НО ЗАБЛУЖДАВАЩО
а. Опишете въведението на Павел в атинската култура. Деяния 17:16-21
„В този велик град, където не се отдаваше почит на Бога, Павел бе потиснат от самотата и закопня за съчувствието и помощта на своите сътрудници. Останал сам и без човешко приятелство, той изрази чувствата си в
послание до солунците. Пречките пред него бяха на вид непреодолими и
опитът да се достигне до сърцата на народа изглеждаше безнадежден.
Докато чакаше Сила и Тимотей, Павел не бездействаше. Той “разискваше в синагогата с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с ония,
с които се случеше да се среща”. Но главната му работа в Атина бе да
разнесе вестите за спасение на онези, които нямаха разумна представа за
Бога и за Неговите намерения за падналия човешки род. Апостолът щеше
скоро да се срещне с езичеството в неговата най-фина и примамлива форма. (…)
Някои се бяха приготвили да осмеят апостола като човек, който стои
далеч по-ниско от тях - и социално, и интелектуално. (…)
…Всички други, влезли в контакт, скоро разбраха, че знанието му не
беше по-малко от тяхното. Интелектуалната му сила внушаваше респект
у учените, а сериозното му, логично оспорване и силата на ораторското
му изкуство привличаха вниманието на всички придошли. Слушателите му
признаха, че не бе новак, а бе способен да излезе с убедителни доказателства пред хора от която да е класа, за да подкрепи проповядваното
учение. Така апостолът стоеше непоклатим, срещайки своите противници
на тяхна територия, подхождайки към логиката с логика, към философията с философия, и към красноречието с красноречие.“ Деяния на апостолите,

с. 104, 105

б. Кой момент пропускат почитателите на околната среда днес? Деяния 17:22-28

„От само себе си той (човекът) не може да изтълкува природата без да
я поставя над Бога. Той се намира в едно положение подобно на това на
атиняните, които между олтарите осветени за поклонение на природата,
на един бяха написали: „На незнайния Бог“. Бог наистина беше непознат
за тях. Той е неизвестен на всички, които без ръководството на божествения Учител се заемат да изучават природата. Те сигурно ще дойдат до
погрешни заключения.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 220
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5. РЕАЛНОСТ И ФОКУС

„Преди която и да е душа да може да влезе в жилищата на блажените,
трябва всеки случай да бъде изследван, нейният характер и делата ѝ да
са получили присъдата си от Бога. Всички ще бъдат съдени според записаните в книгите доклади. Всички ще бъдат възнаградени според каквито
са били делата им. Нека да обърнем внимание на Павловите думи: „Тъй
като е определил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека,
Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите“ (Деян. 17:21). Тук апостолът заявява ясно, че за съда е
предвидено едно точно определено време, тогава още в бъдеще.“ Великата
борба, с. 453

б. Как завърши работата на Павел в Атина? Деяния 17:32-34

„В края на работата си той (Павел) погледна за резултатите от работата
си. От голямото събрание (в Атина), което беше слушало красноречивите
му думи, само трима бяха обърнати към вярата. Тогава той реши, че от
това време ще запази простотата на Евангелието. Беше убеден, че учеността на света е безсилна да раздвижи сърцата на хората, но че Евангелието е Божия сила за спасение.“ Библейският коментар, т. 6, с. 1062

Петък

30 юли

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

Какво мога да науча от ревността на апостолите след страданието
им във Филипи?
Как скоро ще се повтори главната опитност на Павел в Солун?
Кое отношение, намерено в Берия, е жизненоважно за нас днес?
По какво обществото днес е подобно на това, което съществуваше в Атина?
Кой урок, извлечен от Павел в Атина, също трябва да науча?
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а. Кой призив, отправен към атиняните, е едно отрезвително напомняне за нас, които имаме много по-голяма светлина от тях и живеем
във времето на изследователния съд? Деяния 17:29-31

7 АВГУСТ 2021

Дарения от първата събота

за образователния отдел
към Генералната конференция

Сега повече от всякога има нужда да
инвестираме в образованието на нашите
деца. Атакувани от нещата на този свят, е
все по-трудно да ги защитим от хитростите
на врага. Това, което някога беше ограничено в своята достъпност, сега е
буквално привързано към нашите деца чрез „умните“ телефони (смартфони)
и други устройства. Как можем да бъдем способни за евангелизаторското
дело, когато собствените ни деца не могат да бъдат подготвени за него?
„Истинското образование е мисионерско обучение. Всеки син и дъщеря
на Бога са призовани да бъдат мисионери. Ние сме призовани да служим
на Бога и на нашите ближни; и да ни подготви за тази услуга трябва да бъде
обект на нашето обучение. “ По стъпките на великия Лекар, с. 270
В продължение на много години църквата се надява за лесно достъпна
учебна програма за обучение на нашите деца. Сега Съветът на ГК направи
това приоритет. Чрез партньорство с нашите преподаватели и звена по целия
свят работата по изготвянето на тази учебна програма е в ход.
Проектът е огромен и щедрият ви принос може да помогне с три неща: да
се подготвят материали, да се преведат и да се направите достъпни за онези,
които са в бедни места.
Необходима е пълна детска градина и 12-степенен курс на обучение.
Това изисква време, ресурси и добре квалифициран персонал за подготовка
на учебниците и работните тетрадки. Вашата подкрепа ни дава възможност
да подготвим материали с най-високо качество, така че учениците, които
ги използват, да бъдат „квалифицирани за полезността в този живот и за
службата на Бог през цялата вечност.“ (Съвети на родители, учители и ученици

, с. 495)

Материалите се подготвят за лесен превод, за да бъдат лесно пригодени
за църквите по целия свят. Вашата поддръжка ни дава възможност да
подготвим материали за използване както в домашните, така и в църковните
училища.
На някои места достъпът до този материал надхвърля финансовите
възможности на мнозина. Вашето подпомагане ще ни позволи да предоставяме
тези материали в места лишени от средства и лишени от граждански права
общества, на цена, която те могат да си позволят. Разбираме, че този проект
е обширен, но си заслужава. С вашата щедрост ще изготвим материали от
математика до езика на социалните науки, които ще подготвят най-младите
сред нас да предадат евангелската вест по целия свят.
Благодарим ви предварително и нека Бог да благослови даренията и
дарителите.
Образователен отдел към Генералната конференция

30

Урок 6
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Самоиздържащи се мисионери

„Ако някога усърдието в дълга му отслабнеше, бе достатъчен само един
поглед към кръста и удивителната любов, разкрита там, за да го накара да
се мобилизира и да се втурне напред със себеотрицание.“ Деяния на апос-

толите, с. 110

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 108-113 (24. Коринт),
с. 122-123 (26. Аполос в Коринт – от „Апостолът бе опитал да посее семето,

което други трябваше да напоят“ до „Всеки трябва да се научи от великия Учител
и тогава да споделя с други наученото); с. 159-160 (33. Работа сред трудности – от „Неговата ревност и трудолюбие са упрек срещу бездействието и
желанието за лесен живот“ до края)

Неделя

1 август

1. ВНИМАТЕЛЕН КАТО ПРИМЕР
а. Когато Павел напусна Атина, за да дойде в Коринт, къде отиде, за
да си осигури препитанието, и защо? Деяния 18:1-3
„Когато Павел дойде в Коринт, той поиска работа от Акила. Апостолите
се съветваха и се молеха заедно и решиха, че ще проповядват Евангелието, както трябва да се проповядва, с незаинтересована любов към душите,
които загиваха поради липса на знание. Павел щеше да работи изработване на палатки и да научи своите съработници да работят с ръцете си, така
че при непредвидени случаи да могат да се издържат. (. . .)
Павел беше високообразован и беше уважаван за гения и красноречието си. Той беше избран от сънародниците си за член на Синедриона
и беше равин с изключителни способности; въпреки това образованието
му не се считаше за завършено, докато не е чиракувал за някой полезен
занаят. Той се радваше, че може да се издържа с ръчен труд, и често заявяваше, че собствените му ръце са служили за нуждите му. Докато е в град
на непознати, той нямаше да дължи на никого. Когато средствата му бяха
изразходвани за напредване на Христовата кауза, той прибягваше към занаята си, за да спечели за прехрана.“ Библейският коментар т. 6, с. 1062, 1063
Урок 6 7 август 2021
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ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Защото бях решил да не зная между вас
нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. (1 Коринтяни 2:2, 5)

Понеделник

2 август

2. В КОРИНТ
а. Коя беше първата стъпка на Павел при пристигането в Коринт? Деяния 18:4 Как можем да бъдем вдъхновени от неговия пример? Лука
14:23
„Като служител на Евангелието той (Павел) имаше право да изисква
тяхната подкрепа, вместо да се издържа сам, но доброволно се отказа
от това право, опасявайки се, че приемането на средства за издръжка би
могло да застане на пътя на неговото служене за тях.
Макар и с крехко здраве, той се трудеше по цял ден, служейки на Христовото дело, след това работеше робски през част на нощта – а понякога и
цяла нощ, за да осигури средства както за своите нужди, така и за нуждите
на другите.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 382, 383
„На много места самоиздържащи се мисионери могат да работят с успех.
Апостол Павел работеше като самоиздържащ се мисионер, като разпространяваше Христовото учение по света. Докато всеки ден проповядваше
Евангелието в големите градове на Азия и Европа, той същевременно работеше и един занаят, за да издържа себе си и своите сподвижници. (…)
И днес някои, ако биха били изпълнени със същия дух на себепожертвувателност, биха могли да вършат добра работа по същия начин. Би трябвало да отиват по двама или по повече заедно, за да вършат мисионска
работа. Те трябва да посещават хората, да се молят, да пеят, да поучават,
да си печелят издръжката чрез колпортаж, други – като апостол Павел,
могат да работят някакъв занаят или нещо друго. Ако вървят напред в
работата, ако съзнават своята безпомощност и се изоставят смирено на
Бога, те ще получат благословени опитности. Господ Исус върви пред тях
и те ще намират благоволение и подкрепа у богати и бедни.
Онези, които са подготвени за лекарското мисионерско дело в далечни
страни, трябва да се насърчават да заминат незабавно за там, където ги
очаква работа и да подхванат делото между народа, като започнат да изучават неговия език. Много скоро те ще бъдат в състояние да проповядват
простите истини на Божието слово.
Нужно е вестители на Божията милост да отидат из целия свят. Към
християнски семейства се отправя зова да отидат в страни, които са в тъмнина и заблуда, да отпътуват в далечни полета, за да се запознаят с нуждите на своите съчовеци там и да работят за каузата на Спасителя. Ако
такива семейства биха пожелали да се установят в тъмните страни на земното кълбо – по места, където хората са заобиколени от духовна тъмнина,
и биха им занесли светлината на Христовия живот, какво благородно дело
би могло да бъде извършено!“ По стъпките на Великия Лекар, с. 95, 96
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Вторник

3 август

3. БОЖЕСТВЕНО ПОКРОВИТЕЛСТВО

„(Павел) говореше с тържествена сериозност и слушателите му не можеха да не доловят, че той обичаше с цялото си сърце разпнатия и възкръснал Спасител. Те видяха, че умът му бе насочен към Христос, че целият му живот е свързан с неговия Господ. Думите му бяха така вълнуващи,
че само най-жестоко мразещите християнската религия можеха да не се
трогнат.
Но коринтските евреи затвориха очи пред така ясно представеното от
апостола доказателство и отказаха да слушат. Същият дух, който ги бе
водил да отхвърлят Христос, ги изпълни с гняв и ярост срещу Неговия
служител. И ако Бог не го бе запазил по особен начин, за да продължи
разнасянето на евангелската вест към езичниците, щяха да сложат край
на живота му. (…)
Избягвайки сложни и далеч отвеждащи спорове, вестителите на кръста
се съсредоточаваха върху качествата на Спасителя на света, върховния
Управител на всемира. Сърцата им излъчваха любов към Бога и към Неговия Син. Те призоваваха езичниците да видят безкрайно скъпата жертва,
принесена в полза на хората. Знаеха, че ако живелите дълго в тъмнината
на езичеството можеха да видят светлината, струяща от голготския кръст,
щяха да бъдат привлечени към Изкупителя.“ Деяния на апостолите, с. 110, 111
б. Какво подкрепи Павел в Коринт? Деяния 18:9-11; 1Коринтяни 2:2, 5

„Макар че Павел има известен успех в Коринт, нечестието, което видя
и чу в този покварен град, почти го обезсърчи. Развалата сред езичниците,
на която стана свидетел, презрението и оскърблението от страна на евреите, му причиниха голяма душевна болка. Той се усъмни в мъдростта да
изгради църква от материала, който намери там.
Когато планираше да напусне града, за да отиде в по-обещаващо поле,
като сериозно се стараеше да разбере какъв е дългът му, Господ му се яви
във видение. (Деяния 18:9, 10 цитирано) Павел разбра, че това бе заповед
да остане в Коринт и гаранция, че Господ ще направи да покълне посятото
семе. Укрепен и окуражен, той продължи да се труди там с жар и настойчивост.“ Пак там
Урок 6 7 август 2021
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а. Защо служенето на Павел даде плод сред изпитания? Деяния 18:5-8

Сряда

4 август

4. БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА НЕГОВИТЕ РАБОТНИЦИ
а. В съгласие с обещанието си към Павел, как Бог използва Галион, за
да предизвика обратен ефект на следващия заговор срещу апостола?
Деяния 18:12-17

„За първи път, откакто Павел работеше в Европа, тълпата се обърна на
негова страна. Пред очите на проконсула и без неговата намеса тя нападна най-известните обвинители на апостола.“ Деяния на апостолите, с. 113
б. Как продължи Павел служенето и кого Бог използва, за да издигне
Аполос, за да стане друг активист на Евангелието? Деяния 18:22-28

„Той (Павел) илюстрира на практика какво могат да правят посветени миряни на много места, където народът не бе запознат с истините на
Евангелието. Неговата постъпка вдъхнови мнозина смирени работници да
вършат с желание което могат за напредъка на Божието дело, като в същото време се издържат с всекидневен труд. Акила и Прискила не бяха
призвани да отдават цялото си време в служба на Евангелието, но тези
смирени работници бяха използвани от Бога, за да покажат по-добре на
Аполос пътя на истината. Господ използва различни средства, за да изпълни Своята цел. И когато някои хора с особени таланти биват избрани
да посветят силите си на делото за проповядване и разпространение на
Евангелието, много други, които никога не са били ръкополагани от човек,
са призвани да имат важна роля в спасяването на души.
Има широко поле за евангелския работник, който сам се издържа. Мнозина могат да печелят ценен опит в службата, извършвайки в една част от
времето си някакъв ръчен труд. По този начин могат да се подготвят активни работници за важната служба в полета, където има нужда.
Себепожертвувателният Божи слуга, който се труди неуморно да проповядва, носи тежко бреме в сърцето си. Той не измерва работата си с
часове. Заплатата не ѝ влияе. Не се отказва от задължението си поради
неблагоприятни условия. От небето е получил своята мисия и от небето
очаква награда след извършване на поверената работа.“ Деяния на апосто-

лите, с. 159
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Четвъртък

5 август

а. Как примерът на безвъзмездната мисионерска работа на Павел
трябва да ни вдъхновява и мотивира днес? Деяния 20:33, 34; Псалм
126:6
„В смирена зависимост от Бога семейства трябва да се настаняват в
запустелите места на Неговото лозе. Нужни са посветени мъже и жени,
които да стоят като плодоносни дървета на правдата в пустите места на
земята. Като възнаграждение за техните себепожертвувателни усилия да
сеят семето на истината те ще пожънат една богата жетва. Като посещават
семейство след семейство и отварят Писанията пред тези, които се намират в духовна тъмнина, много сърца ще бъдат трогнати.
В полета, където обстоятелствата са така нежелателни и обезсърчителни, че много работници отказват да отидат там, най-забележителни промени към по-добро могат да се извършат чрез усилията на себепожертвувателни членове – миряни. Тези смирени работници ще извършат много
нещо, понеже упражняват търпеливо, постоянно усилие, като не разчитат
на човешка сила, а на Бог, Който благоволява в тях. Количеството на доброто, което тези работници извършват, никога не ще се узнае на този свят.
Мисионерите, които сами се издържат, често пъти са много успешни.
Като започват по един тих и мирен начин, но пък се движат под ръководството на Божия Дух, тяхната работа започва да се увеличава. Нека двама
или повече излязат заедно, за да вършат евангелска работа. Тези, които
са начело на делото може би не ще ги насърчат с някоя парична помощ;
но въпреки това, нека те навлязат напред, молейки се, пеейки, учейки и
живеейки истината. Те могат да колпортират и по този начин да представят истината в много семейства. (…) Те носят вестта, която Бог им дава
и затова усилията им се увенчават с успех. Много от тези, които идват до
познанието на истината не биха били спечелени за Христос, ако не бяха
тези смирени учители.“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 16, 17

Петък

6 август

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

Какъв пример е даден на християните що се отнася до материалните
неща?
Какви стъпки мога да предприема, за да приличам на Павел в Коринт?
Защо мога да бъда насърчен от съня, който Христос даде на Павел
там?
Кого, за когото знам, че може да се превърне в „Аполос“, мога да доведа при Исус?
Назовете някои обещания за всички, които сеят семената на Божието
слово.

Урок 6 7 август 2021
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5. ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА МИРЯНИ

Урок 7

14 август 2021 г.

Освобождаване от тъмнината
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: И мнозина от повярвалите дохождаха та
се изповядваха и изказваха делата си. (Деяния 19:18)
„Много искрени последователи на Христос са имали подобно преживяване (като учениците в Ефес). Едно по-ясно разбиране на Божията воля
поставя човека в ново отношение към Него. Разкриват се нови задължения. Много неща, които преди са изглеждали невинни или дори похвални,
сега се считат за греховни.“ Скици от живота на Павел, с. 133
Препоръчвани четива: Вест към младите, с. 194-202 (88. Избор на четиво); Деяния на апостолите 126-130 (27. Ефес); Свидетелства към църквата, т. 5, с. 185-192 (20. Трябва ли да се съветваме с лекари спиритисти)

Неделя

8 август

1. ИДВАНЕ В ПО-ГОЛЯМА СВЕТЛИНА
а. Какво можем да научим от стъпката, предприета от някои ученици
в Ефес, които стигнаха до по-голяма светлина в своята опитност? Деяния 19:1-7

„Когато (обърнатите в Ефес) получиха кръщение от Йоановата ръка,
те не осъзнаваха напълно мисията на Исус като Един, Който взема греха. Поддържаха сериозни заблуди. Но при по-силната светлина с радост
приеха Христос като свой Изкупител и с тази стъпка се промениха и техните задължения. С приемането на една по-чиста вяра, настъпи съответно
промяна и в живота им. Като знак на тази промяна и като признание за
вярата им в Христос те бяха кръстени отново в името на Исус.“ Деяния на
апостолите, с. 128

„На него трябва да се гледа като на голяма привилегия и благословение
и от всички кръстени повторно, ако имат правилни представи по въпроса.
(…)
Господ призовава за решителна реформация и когато човек бъде напълно духовно обърнат, нека бъде кръстен отново. Нека поднови завета си
с Бога и Той ще поднови завета Си с него.“ Евангелизъм, кн. 3, с. 176, 177
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9 август

2. ИСТИНСКИТЕ ЧУДЕСА СРАВНЕНИ С ФАЛШИВИТЕ
а. Опиши работата на Павел през двете му години в Ефес. Деяния
19:8-12
„Когато Павел беше доведен в пряк контакт с идолопоклонническите
жители на Ефес, Божията сила беше забележително проявена чрез него.
Апостолите не винаги можеха да вършат чудеса по свое желание. Господ
дари Своите служители с тази особена сила, както изискваше напредъкът
на Неговата кауза или честта на името Му. Подобно на Моисей и Аарон в
двореца на фараона, апостолът трябваше да поддържа истината срещу
лъжливите чудеса на магьосниците. Следователно чудесата, които той извърши, бяха с различен характер от онези, които бе вършил досега. Както краят на Христовата дреха беше предал изцелителна сила на душата,
която потърси облекчение чрез докосването с вяра, така и при този случай
дрехите бяха направени лечебни средства за всеки, който вярваше. „Болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха.“ И все пак тези чудеса
не насърчаваха към сляпо суеверие. Когато Исус усети докосването на
страдащата жена, Той възкликна: „Сила излезе от Мене.“ Така Писанието
заявява, че Господ вършеше чудеса чрез ръката на Павел и че името на
Господ Исус беше възвеличавано, а не името на Павел.“ Библейски коментар,
т. 6, с. 1063, 1064

б. Как святостта на Христовото име беше защитена, карайки мнозина
да преразгледат някои грешни практики в живота си? Деяния 19:13-18

„Объркването и унижението на онези, които оскверниха името на Исус,
скоро станаха известни в целия Ефес чрез евреи и езичници. Бяха дадени
недвусмислени доказателства за светостта на това име и за опасността,
на която се излагаха онези, които се позовават на него, докато не вярваха
в божествената мисия на Христос. Ужас завладя съзнанието на мнозина и
делото на Евангелието беше възприето от всички със страхопочитание и
благоговение.
Факти, които преди това бяха скрити, сега бяха извадени наяве. Приемайки християнството, някои от братята не бяха се отказали напълно от
езическите си суеверия. Практикуването на магия все още продължаваше
до известна степен всред тях. Убедени в грешката си от наскоро настъпилите събития, те дойдоха и направиха пълно признание пред Павел и
публично признаха, че техните тайни изкуства са измамни и сатанински.“
Скици от живота на Павел, с. 136, 137
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3. ИЗОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКО
а. Кой вид стъпки открива истинско обръщане в живота? Деяния
19:19, 20
„Когато ефесяните се обърнаха, те промениха своите навици и обичаи.
Под убеждението на Божия Дух те незабавно пристъпиха към действие и
разкриха тайните на своето чародейство. Те дойдоха, изповядаха се и изказаха делата си и душите им се изпълниха със свято негодувание, защото
са се били тъй посветили на магьосничество и са ценели тъй високо книгите, които съдържаха правилата на Сатана за упражняване на чародейство. Те решиха да се отвърнат от службата на лукавия, затова донесоха
скъпите си книги и публично ги изгориха. Така те изявиха своето искрено
обръщане към Бога. (…)
Книгите, които ефесяните предадоха на пламъците при обръщането
си, бяха за тях възхитителни и по тях управляваха съвестите и умовете си.
Те можеха да ги продадат, но злото щеше да продължи. Затова те по-късно се отвратиха от сатанинските мистерии, от магьосническите изкуства и
съдържащите се в тях учения им станаха противни. И аз желая да запитам
младите, които са се присъединили към истината: Изгорихте ли магьосническите си книги? (…)
Светът е наводнен от книги, които пръскат семена на неверие, съмнение и безбожие, и до голяма степен вие се учите от тези книги, които са
магьоснически книги. Те прогонват Бога от ума и отделят душата от истинския Пастир.“ Вест към младите, с.197, 198
б. Назовете няколко древни предупреждения, изпратени от Небето
срещу магии и магьосничество. Исая 47:9-14; Малахия 3:5

„Чрез спиритизма много болни, нещастни и любопитни общуват със
зли духове. Всички, които се осмеляват да правят това, стъпват на опасна
почва. (…)
Магьосниците от езическите времена действаха като спиритистите медиуми, като ясновидците и предсказателите от нашето време. (…) Където
се влияе върху хората с цел да забравят Бога, там Сатана прилага своята
омайна сила.“ Деяния на апостолите, с. 130
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Сряда

11 август

4. „НЯМА НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО“
а. Какви предупреждения срещу магия (спиритизъм) и магьосничество са дадени за наши дни? Ефесяни 5:11; Откровение 22:14, 15

„Много хора потръпват от ужас да се допитат до медиуми, но в същото
време се привличат от по-приемливи форми на спиритизъм. Други биват
отклонени от ученията на християнската наука, от мистицизма на теософията и от други ориенталски религии.“ Пророци и царе, с. 109, 110
„Мистериите на езическото поклонение са заменени от тайни общества
и сеанси, от мъгливостта и чудесата на някои днешни тъй наречени лечители. Техните разкрития се приемат жадно от хиляди, които отказват да се
съгласят със светлината на Словото на Бога или от Неговия Дух. Те говорят с презрение за древните магьосници, но големият измамник се смее
тържествуващ, защото се поддават на неговите изкуства под друга форма.
Агентите му все още твърдят, че лекуват болести и приписват своята
сила на електричество, магнетизъм или така нареченото „хипнотично лечение“. Всъщност те са само проводници на сатанинските биотокове. Чрез
тези средства Сатана омагьосва телата и душите на хората. (…)
Не малко хора в този християнски век и от християнски нации прибягват по-скоро до злите духове, отколкото до силата на живия Бог. Майката,
бдяща над леглото на болното си дете извиква: „Не мога нищо повече да
сторя. Няма ли лекар, който да върне здравето на детето ми?“ Казват ѝ за
удивителните излекувания, които върши някой ясновидец или човек, който
лекува чрез хипноза, и тя поверява скъпото си дете на неговите грижи,
поставяйки го все едно в ръцете на Сатана, застанал до нея. Много често
бъдещият живот на това дете се управлява от сатанинска сила, която, като
че ли не може да бъде унищожена.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 186, 187
б. Каква беше следващата цел на Павел след Ефес - все пак какво
усложнение възникна междувременно? Деяния 19:21-29

„В Ефес се бе развила интензивна и доходна търговия, свързана с изработката и продажбата на много макети и образи на храма и идола на
Диана. Заинтересуваните от това производство почувстваха, че печалбите им намаляват и се обединиха, за да припишат неблагоприятната
промяна на Павловата дейност.“ Деяния на апостолите, с. 131
Урок 7 14 август 2021
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Четвъртък

12 август

5. БОЖИЯТА НАМЕСА
а. Опишете опасността породена от тълпата от занаятчии? Деяния
19:30-34
„Мястото, където Павел се криеше, не бе далеч оттам и той скоро научи
за опасността, заплашваща обичните му братя. Забравил за собствената
си безопасност, той пожела да отиде веднага в театъра и да се обърне към
размирниците, но “учениците не го пуснаха”. Гай и Аристарх не бяха жертвата, която народът търсеше. Никаква сериозна опасност не ги заплашваше. Но ако се бе появило бледото, измъчено от грижи лице на апостола,
щяха да се предизвикат веднага най-злите страсти на тълпата и нямаше
да има ни най-малка човешка възможност да се спаси животът му.“ Деяния
на апостолите, с. 132

б. Как Бог употреби градския чиновник, за да спре вълнението? Деяния 19:35-41
„В своята реч Димитри бе казал: “Занаятът ни е в опасност”. Тези думи
разкриват истинската причина за размирието в Ефес и за последвалите
гонения срещу апостолите и тяхното дело. Димитри и хората от неговия
занаят видяха, че проповядването и разпространяването на Евангелието
заплашваха тяхната професия.
Доходите на езическите свещеници и занаятчии бяха в опасност. Поради тази причина те подеха жестоки преследвания срещу Павел. Решението на писаря и на другите уважавани служители в града представи Павел
пред народа като невинен за каквото и да е незаконно деяние. Това беше
още една победа за християнството над заблудата и суеверието. Бог бе
издигнал един велик магистрат да защити Неговия апостол и да задържи
контрол над бунтовната тълпа. Сърцето на Павел бе изпълнено с благодарност към Бога, че животът му бе опазен и че християнството не бе обезславено чрез безредието в Ефес.“ Пак там, с. 132, 133

Петък

13 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо бе подходящо повторното кръщение за дванайсетте ученика в Ефес?
Защо юдейските скитници не бяха благословени, като използваха
името на Исус?
Кои са някои „магически книги“, от които трябва да се отърва?
Кои капани на модерния спиритизъм биха могли лично да ме застрашат?
Как понякога Бог използва неочаквани начини да освободи Своя
народ?
Урок 7 14 август 2021

Урок 8

21 август 2021 г.

Себеотрицателна мисионерска работа
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Никому среброто, или златото, или облеклото не съм пожелал. Вие сами знаете, че тия мои ръце послужиха
за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене. Във всичко
ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да
помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: По- блажено е да
дава човек, отколкото да приема. (Деяния 20:33-35)
„Необходимо е да говорим не само с хората, но всяко нещо от нас да
бъде проповед за тях.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 503
Препоръчвани четива: „Деяния на апостолите, с. 133 (28. Дни на тежък
труд и изпитания – от „След утихване на мълвата Павел повика учениците“ до
края“); с. 174-184 (37. Последното пътуване на Павел до Йерусалим – отначало до „ А те като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павел“)

Неделя

15 август

1. ЕДНО ЧУДО ОТ БОГ
а. Къде отиде Павел след Ефес? Деяния 20:1-5
б. Какво се случи в събота вечерта, когато Павел беше в Троада, когато проповядваше в горницата с много светлини? Деяния 20:6-12
„В последната вечер от престоя братята се събраха за “разчупването на
хляба”. Фактът, че техният любим учител се готвеше да отпътува, привлече
много повече хора от обикновено. Събраха се в една горница на третия
етаж. Тук с пламенността на любовта си и с грижата си за тях апостолът
им проповядва до среднощ.
На един отворен прозорец седеше младеж на име Ефтих. В тази опасна
поза той заспа и падна долу в двора. Веднага настана тревога и смущение. Младежът беше вдигнат мъртъв и мнозина се скупчиха край него с
викове и оплаквания. Като мина през уплашената група, Павел го прегърна
и горещо се помоли Бог да върне живота на мъртвия. На молбата му бе
отговорено.“ Деяния на апостолите, с. 175
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2. НА МИСИЯ ЗА ХРИСТОС
а. Защо Павел за кратко се отдели от своите спътници? Деяния 20:13
„Корабът, на който той и спътниците му трябваше да продължат пътуването си, бе готов да отплува и братята побързаха да се качат на борда.
Но апостолът предпочете по-краткия път по суша от Троа до Асос, за да се
срещне на другия ден със спътниците си. Това му предостави малко време
за размисъл и молитва. Трудностите и опасностите, свързани с наближаващото му пътуване до Ерусалим и с отношението на тамошната църква
към него и към делото му, както и състоянието на църквите и нуждите на
евангелското дело в други полета бяха предмет на сериозен и тревожен
размисъл. Затова той се възползва от особената възможност да поиска от
Бога сила и ръководство.“ Деяния на апостолите, с. 175
б. За къде беше тръгнал Павел и какво правеше по пътя? Деяния
20:14-17

в. Каква сериозна вест имаше Павел за ефесяните? Деяния 20:18-27

„Павел не бе планирал да даде това свидетелство, но докато говореше,
Духът на вдъхновение го облада, потвърждавайки страховете му, че това
ще бъде неговата последна среща с ефеските братя.“ Пак там, с. 176
г. Какво винаги е нужно да помнят пастирите ръководители? Деяния
20:28
„Този, който поддържа истината заедно с неправдата, който заявява,
че вярва в нея, а всеки ден я осквернява с противоречивия си живот, се е
предал на служене на Сатана и води човешките души към гибел.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 138

„Божията църква е изкупена с Христовата кръв и всеки пастир трябва да
осъзнае, че овцете под тяхна грижа струват безценна сума. (….) Те трябва
да считат овцете, поверени на тяхната грижа, за най-висока стойност, и
да осъзнаят, че ще бъдат призовани да предоставят строг отчет за своето
служене.“ Духовни дарби, т. 3, с. 125
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3. СИЛАТА НА ИСТИНАТА
а. От коя сериозна опасност църквата трябва да се пази? Деяния
20:29, 30

„Никога, никога не е имало време, когато истината да страда повече от
погрешно представяне, омаловажаване, унижаване чрез извратените спорове на хората, отколкото през тези последни дни. (…) Хората са очаровани от някакво странно, ново нещо и не са достатъчно опитни да разпознаят
характера на идеите, които хора могат да изфабрикуват. Но да се нарече
нещо, че е от голямо значение и да се обвърже с Божиите предсказания,
това не го прави истина. О, как това порицава ниския стандарт на благочестие в църквите! Хора, които искат да представят нещо оригинално, ще
измислят нови и странни неща и без обмисляне ще пристъпят към тези
нестабилни теории, които са втъкани заедно като ценна теория, и ще я
представят като въпрос на живот и смърт.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1064
б. Как примерът и думите на Павел отразяват ученията на самия
Христос? Деяния 20:31-35

„(Павловите) Изморени от труд ръце, като ги представи пред хората,
свидетелстваха, че той не дължи на никой човек издръжката си. Те не отнемаха нищо, смяташе той, от силата на неговите патетични призиви, разумни, интелигентни и красноречиви извън тези на всеки друг човек, участвал в християнското служение. (…)
Не считаме, че е задължително всички проповедници да правят във
всяко отношение както Павел. И все пак казваме на всички, че Павел е
един християнски благородник от най-висш тип. Неговият пример показва,
че занаятчийската работа не намалява непременно влиянието на някого,
че работата с ръце при каквато и да е почтена работа не трябва да прави
човека нетактичен, груб и нелюбезен.“ Пак там
в. Кое разкрива колко дълбоко хората са били докоснати от сърдечните призиви на Павел? Деяния 20:36-38
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Сряда

18 август

4. БЕЗСТРАШЕН И РЕШИТЕЛЕН
а. Като пътуваха мисионерите, какво предупреждение дойде в Тир - и
какво направиха преди отпътуването си оттам? Деяния 21:1–5

б. Къде отидоха след това? Деяния 21:6–9

в. Опишете как поредното предупреждение дойде до Павел - и начина, по който той отговори. Деяния 21:10–14 Как неговата посветеност
може да ни вдъхнови?

„Павел привличаше топли сърца, където и да отидеше; душата му
беше свързана с душата на братята му. Когато се раздели с тях, знаейки и
уверявайки ги, че никога повече няма да видят лицето му, те се изпълниха
със скръб и така искрено го молиха да остане още с тях, че той възкликна:
„Какво правите вие, като плачете и ми съкрушавате сърцето?“ Състрадателното му сърце беше съкрушено, като видя и усети скръбта им от тази
последна раздяла. Те го обичаха и чувстваха, че не могат да го оставят.
Кой християнин не се възхищава от характера на Павел? Твърд като скала,
когато застава в защита на истината, той беше нежен и вежлив като дете,
когато е заобиколен от приятелите си.“ Ревю енд херълд, 8 септември 1885 г.
„Дръжте душата изправна. Нека това да бъде езикът на душата: „Вярвам в Бог, в Неговото провидение, в Библията и в истината и в яснотата
на целта. Не мога, не желая да се отклоня нито една йота от дълга си и
от изискванията, които Господ има към мен. Не мога, не смея да жертвам
в най-малка степен жизнения си интерес към светите неща, за да получа
облекчение от натиска на временното смущение. Ще чакам по всяко време; ще вървя смирено с Бог; ще ходя в кротост, в смирение, в простота на
душата, докато Господ ми даде успех и победа по Своето време и начин.“
Ръкописи, т. 12, с. 107

г. Какви новини му представиха, когато Павел пристигна в Ерусалим?
Деяния 21:15–21
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Четвъртък

19 август

5. ПОСТАВЕН В СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ
а. Обяснете дадения на Павел съвет и как той отстъпи? Деяния 21:22-26

„Тази отстъпка не беше в хармония с ученията (на Павел), нито с твърдата честност на характера му. Неговите съветници не бяха непогрешими.
Въпреки че някои от тези хора писаха под вдъхновението на Божия Дух,
но когато не бяха под прякото Му влияние, понякога грешаха.“ Библейския
коментар т. 6, с. 1065

б. Опишете пагубния резултат от този акт и как само животът на Павел беше пощаден. Деяния 21:27–32 Как се повтаря тази история?

„Илия беше обвинен, че смущавал Израил, Еремия – че го издавал,
Павел – че осквернявал храма. От онова време до днешния ден тези, които са искали да останат верни на истината, винаги са били представяни
като бунтовници, еретици и разколници. А мнозина, които са твърде големи неверници, за да приемат здравото пророческо слово, с безспорна
лековерност ще приемат клеветите против онези, които се осмеляват да
изобличават греховете на народа. И този дух постоянно ще расте. А Библията учи ясно, че се приближава едно време, в което законите на държавата ще изпаднат в такова противоречие с Божиите закони, че всеки, който
иска да спазва божествените предписания, ще срещне, като престъпник,
хули и наказания.“ Великата борба, с. 376

Петък

20 август

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

Кога беше събранието в първия ден от седмицата - и откъде знаем?
Какво ме учи апостол Павел относно воденето на души във вярата?
Обясни контраста между Павел и много мними проповедници
днес.
Защо Павел беше толкова посветен мисионер и как мога да бъда
по-подобен на него?
Как и защо скоро преследването, като това срещу Павел, ще се
повтори?
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Урок 9

28 август 2021 г.

Апостолът под обсада
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Но Той ми рече: Иди, защото ще те пратя
далеч между езичниците. (Деяния 22:21)
„Онези, които са призовани да се съединят с Христос, трябва да изоставят всичко, за да Го последват.“ Христови притчи, с. 12
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 184-189 (38. Павел затворник – от „А те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият
Павел“ до края)

Неделя

22 август

1. ОТКРИВАНЕ НА ХРИСТОС
а. За какво ни напомня третирането на Павел? Деяния 21: 33–36; Лука
23:18.

„Когато Божият Син беше на съдебния процес, евреите изкрещяха:
„Махни този, разпни Го! “, защото Неговият чист живот и свято учение ги
намираха виновни в грях и ги осъждаха; и поради същата причина мнозина
в сърцата си извикват срещу Божието слово.“ Съвети за родители, учители и
студенти, с. 425

б. Защо божественото Провидение отвори пътя в защита на Павел?
Деяния 21:37–39

„Всред врявата апостолът остана тих и спокоен. Умът му бе с Бог и той
знаеше, че небесните ангели са около него. Не можеше да напусне храма,
без да положи усилия да изложи истината пред своите сънародници. Затова
той се обърна към командващия офицер и с уважение се обърна към него
на гръцки, като каза: „Позволено ли ми е да ти кажа нещо?“ (…) И помоли
да му бъде позволено да говори на народа. Господ беше дал влияние на
своя слуга върху римския офицер и молбата му бе удовлетворена.“ Скици

от живота на Павел, с. 218
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Понеделник

23 август

2. БЛАГОРОДНА ЗАЩИТА

„Апостолът никога не можеше да забрави своето обръщане от гонител
на всички, които вярват в Христос, към вярващ в Него. Какво значение имаше това обръщане за целия му по-късен живот! Какво насърчение беше,
когато работеше на страната на Този, Когото някога осмиваше и презираше. Никога не можеше да забрави увереността, която му беше предадена
в началото на служението му. Можеше да говори интелигентно, защото
имаше опитност, лично познание за Господ Исус Христос. Имаше жива,
неизменна вяра, защото култивираше чувството за присъствие на Христос
във всичките му дела. Получаваше сила в молитва и като верен войник на
Христос винаги се обръщаше към своя Капитан за нареждания.“ Библейският коментар, т. 6, стр. 1065

б. Защо Павел беше напълно уверен за призванието си от Бога да
служи на езическия свят? Деяния 22:12-21

„Така Господ му даде поръчение да навлезе в голямото мисионско поле
на езическия свят. За да го приготви за тази напрегната и трудна работа,
Бог го доведе до близко общуване със Себе Си и яви пред възхитения му
поглед красотата и славата на небето.“ Деяния на апостолите, с. 70
в. Как реагира тълпата на Павел - и с какъв резултат? Деяния 22: 22–24
„(Римският командир) не беше разбрал обръщението на Павел на иврит
и заключи от общото вълнение, че неговият затворник трябва да е виновен
за някакво голямо престъпление. (…)
Тялото на апостола беше разтегнато като на обикновен злосторник, за
да получи ударите от камшик. Нямаше приятел, който да застане до него.
Беше в римска казарма, заобиколен само от жестоки войници.“ Скици от
живота на Павел, с. 220

д. Защо Павел беше пощаден от изтърпяване на още по-тежко мъчение? Деяния 22:25-29
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а. Назовете някои акценти от защитата на Павел. Деяния 21:40; 20:1-11

Вторник

24 август

3. ПРЕД СИНЕДРИОНА
а. Как започна изслушването на Павел пред Синедриона - и какво той
предсказа? Деяния 22:30; 23:1–5

„Под влиянието на Светия Дух Павел произнесе пророческо изобличение, подобно на това, което Христос беше изрекъл, укорявайки лицемерието на евреите. Присъдата, произнесена от апостола, беше ужасно
изпълнена, когато неправедният и лицемерен първосвещеник беше убит
от убийци в еврейската война.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1065
б. Как Павел мъдро пренасочи фокуса на слушателите? Деяния 23:6–9

„Фарисеите бяха много стриктни по отношение на външното спазване на формите и обичаите и бяха изпълнени с надменна, светска, лицемерна себеправедност. Садукеите отричаха възкресението на мъртвите и
съществуването на ангели и бяха скептични по отношение на Бога. Тази
секта беше съставена до голяма степен от недостойни личности, много от
които бяха безнравствени в своите навици.“ Пак там, т. 5, с. 1077
„Двете партии започнаха да спорят помежду си и така силата на тяхната съпротива срещу Павел бе разбита. (…)
В последвалото смущение садукеите правеха яростни опити да вземат
апостола, за да го предадат на смърт; фарисеите пък се стараеха да го
защитават.“ Деяния на апостолите, с. 186
в. Как беше защитен Павел и какво ни кара това да си спомним? Деяния 23:10
„Нашето духовно състояние зависи не от количеството на получената
светлина, а от това как я използваме. Така че дори и езичниците, които
държат на правото, доколкото могат да го различат, се намират в по-благоприятно състояние от онези, които са получили голяма светлина и претендират, че служат на Бога, но я пренебрегват и с всекидневния си живот
противоречат на устното си изповедание.“ Животът на Исус, с. 181
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Сряда

25 август

4. КОГАТО Е САМ В ТЪМНИЦАТА

„По-късно, когато разсъждаваше върху тежките изпитания на изминалия ден, Павел започна да се бои, че поведението му може би не е било
угодно на Бога. Да не би да направи грешка все пак, като посети Ерусалим? Голямото му желание да бъде в близост с братята ли стана причина
за този нещастен резултат?
Позицията, която евреите като Божи избран народ заеха пред невярващия свят, причини на апостола силна душевна мъка. Как щяха езическите
служители да погледнат на тях? Твърдяха, че се покланят на Йехова и си
присвояваха святата служба, а се отдаваха на сляп, безумен гняв, търсейки да унищожат дори братята си, които се осмеляват да се различават от
тях по вяра. Бяха обърнали най-тържествения си съдебен съвет в сцена
на битка и диво смущение. Павел почувства, че в очите на езичниците е
хвърлил укор върху името на своя Бог.
И ето, той бе в затвора. Знаеше, че в отчаяната си злоба неприятелите му ще изпробват всякакви средства, за да го унищожат. Дали не беше
приключила работата му за църквите и дали вече трябваше да влязат коварните вълци? Делото Христово беше много скъпо на Павловото сърце.
С дълбока тревога мислеше той за опасностите, очакващи разпръснатите
църкви, които щяха да бъдат изложени на преследвания от точно такива
хора, каквито бе срещнал в Синедриона. В тревога и загубил надежда, той
плака и се моли.
В този тъмен час Господ не забрави слугата Си. Той го бе пазил от
кръвожадната тълпа в храмовия двор, беше с него пред съвета на Синедриона, беше с него в крепостта. Откри Се на верния Си свидетел в отговор
на сериозните му молитви за ръководство.“ Деяния на апостолите, с. 186, 187
б. Какво разкрива готовността на Бог да ни утеши в тъмнината, точно
както направи за Павел - и за Давид сам в пустинята? Псалм 63:5, 6

„Във всяко време и на всяко място, във всички страдания и скърби,
когато изгледът е мрачен, а бъдещето смущаващо, Утешителят ще бъде
изпратен в отговор на молитвата с вяра.“ Християнско служене, с. 249
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а. Какви бяха мислите на Павел, докато беше сам през нощта в крепостния затвор - и какво му донесе утеха? Деяния 23:11

Четвъртък

26 август

5. ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ НАРОД
а. На следващия ден какъв план измисли врагът на душите? Деяния
23:12–15
„Докато Господ окуражаваше Своя слуга, враговете на Павел яростно
заговорничеха за неговото унищожение.“ Деянията на апостолите, с. 187
б. Кого използва Господ, за да разкрие злия заговор? Деяния 23:16–21
в. Как главният военачалник можа само да отмени плана - и какво
трябва да ни накара да осъзнаем преследването срещу Павел? Деяния 23:22–33
„Случаят с Павел не бе първият, в който Божи служител бе намерил
убежище сред езичниците, бягайки от злината на народа, изповядващ Йехова. (…)
Еврейските водачи претендираха, че са ревностни за Божията чест и за
доброто на Израил, а бяха врагове и на двете. С предписания и с пример
те водеха народа все по-надалеч от послушанието към Бога - там, където
Той не можеше да бъде тяхна защита в ден на бедствие.“ Пак там, с. 188
„Сатана постоянно работи чрез своите слуги, за да обезверява и унищожава избраните от Бога да завършат великото и добро дело. Те може да
са готови да жертват дори живота си за напредъка на Христовото дело, но
големият измамник ще подскаже на братята им съмнения по техен адрес,
които, ако бъдат подхранвани, биха разрушили доверието в чистотата на
характера им и така биха осакатили тяхната полезност.“ Пак там, с. 189

Петък

27 август

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как поведението на Павел контрастира с поведението на сънародниците му?
Кое позволи на Павел да изтърпи страданията, струпали се върху
него?
Кой се отнасяше най-зле с Павел - езичниците, фарисеите или садукеите?
Защо можем да се утешим от Божията грижа за Павел в крепостния
затвор?
Обяснете контрастното отношение между римския военачалник и
евреите.
Урок 9 28 август 2021
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Дарения от първата събота
за молитвен дом
в Доминиканската република

Доминиканската република образува източната част на карибския остров Испаньола, споделена с Хаити на запад и граничеща на север с Атлантическия океан. Това е
красива, тропическа страна, известна с плажове от световна класа, курорти,
голф и топлите си, приятелски настроени хора. Природната красота, откриваща се тук, включва тропически гори, савани и високи планински области, с
най-високата планина в Карибите. Столицата Санто Доминго датира от пет
века и е богата на исторически архитектурни обекти.
Испанският се говори от 80% от 10,8 милиона души, следван от хаитянски
креолски и самана английски. Икономиката разчита предимно на минното
дело, селското стопанство, търговията и услугите. Официалната религия е
римокатолицизмът, като около 40% от населението са практикуващи католици, 29% непрактикуващи католици, 18% евангелски протестанти и 11%,
които не изповядват религия.
АСД Реформаторско движение дойде в тази нация в началото на 70-те
години чрез мисионери доминиканци, живеещи в САЩ, които споделиха настоящата истина с приятелите и семействата си у дома. След това някои от
тези ентусиазирани вярващи се преместиха обратно на родния си остров,
за да популяризират вестта по-ефективно лично. В района беше изпратен
проповедник - и чрез Божията сила любимият химн на АСДРД за 144 000
беше от ключово значение за отварянето на много врати за изучаване на
Библията и делото беше организирано през 1976 г. Оттогава вестта се разпространи още повече и сега има над 150 членове на църквата и около 400
редовни ученици в съботните училища.
С този растеж естествено възникна необходимостта от молитвени домове, в които да се покланяме на Господ. С Божията благодат имаме земя за
тази цел в Ла Салвия, Бонао в северната част на острова. Тук вече е започнало строителството и ние също планираме да посветим на Господ дом
за поклонение в района Лос Мина на града и провинция на Санто Доминго.
Братята даряват свободно от средствата си, но за да се постигнат тези цели,
ние се нуждаем от вашата помощ.
Когато се събират даренията в първата събота, молим дайте щедро, за
да може паметниците да светят за слава на Бога в тази островна държава.
Нашата молитва е Господ да благослови щедро даровете и дарителите!
Вашите братя и сестри от Доминиканската република
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Свидетелстване с чиста съвест
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците. (Деяния 24:16)
„Непорочна съвест“ спрямо Бога и спрямо човеците, сърце, което чувства най-нежно съчувствие към човешки същества, особено към тези, които може да бъдат спечелени за Христос, ще има характерните качества,
които Христос имаше. Всички такива ще бъдат изпълнени с Неговия Дух.
Ще имат източник на убедителност и съкровищница на семпло красноречие.“ Свидетелства за проповедници и евангелски работници, с. 120
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 189-192 (39. Процесът
в Кесария – отначало до „Той намекваше, че срещу голяма сума пари Павел би
могъл да придобие свободата си“)

Неделя

29 август

1. ТЕРТИЛ ОРАТОРЪТ
а. Опишете как ласкателно лицемерие и лъжи бяха използвани, за да
се представи изслушването на Павел пред управителя Феликс. Деяния 23:34, 35; 24:1-9

„Тертил представи тук безсрамна лъжа. Характерът на Феликс беше
низък и достоен за презрение. (…) Неговите прояви на жестокост и потисничество го направиха да бъде всеобщо мразен. Коварната жестокост на
характера му се вижда от бруталното му убийство на първосвещеника Йонатан, на когото той до голяма степен дължеше собственото си положение.
Чрез измамното изкуство на Симон Магьосника, магьосник от Кипър, Феликс беше накарал (Друсилия) да напусне съпруга си и да му стане жена.
Друсилия беше млада и красива и освен това еврейка. Тя беше предано
привързана към съпруга си, който беше направил голяма жертва, за да
получи ръката ѝ. Наистина малко трябваше, за да бъде склонена да се
откаже от най-силните си предубеждения и да предизвика отвращението
на народа си, за да създаде прелюбодейна връзка с един жесток и възстар
развратник.“ Скици от живота на Павел, с. 235, 236
„Слушателите разбраха, че ласкателните думи на Тертил не бяха искрени, но желанието им да постигнат осъждането на Павел бе по-силно от
любовта им към истината.“ Деяния на апостолите, с. 189
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Понеделник

30 август

2. В СЪВЪРШЕН МИР

„Феликс бе достатъчно проницателен, за да прозре отношението и характера на Павловите обвинители. Знаеше с каква цел го ласкаеха и видя
също, че не можаха да докажат обвиненията си срещу него. Обръщайки
се към обвиняемия, той го подкани да говори за себе си. Павел не пропиля
думи за комплименти, а просто изтъкна, че може с по-голямо удовлетворение да се защитава пред Феликс, тъй като сам е бил дълго време прокуратор и е запознат със законите и обичаите на евреите. Относно обвиненията срещу него доказа ясно, че нито едно от тях не е истина. Заяви, че не
е предизвикал никакво размирие в която и да е част на Ерусалим, нито бе
осквернил светилището.“ Деяния на апостолите, с. 190
б. Коя идея Павел представи на управителя? Деяния 24:14, 15
„Смъртта вследствие Адамовия грях е преминала в целия човешки род.
Всички, без разлика, потъват в гроба. А чрез изготвянето на спасителния
план всички отново ще бъдат изведени из гробовете им.“ Великата борба, с. 450
в. Защо целта на Павловия живот е от полза за всеки? Деяния 24:16;
Исая 26:3, 4
„Вътрешният мир и съвест, лишена от грехове спрямо Бога оживотворява и подхранва интелекта като роса върху нежно растение. Тогава волята
се насочва и контролира правилно, става по-решителна и същевременно
остава свободна от извратеност. Размишленията стават приятни, тъй като
са осветени. Ведрият ум, който можеш да имаш, ще бъде благословение
за всички, с които общуваш. След време мирът и спокойствието ще станат
естествени и ще отразяват скъпоценните си лъчи върху всички около тебе,
като на свой ред се отразяват върху тебе. Колкото повече опитваш от този
небесен мир и душевно спокойствие, толкова повече те ще се увеличават.
Въодушевяващо и живо удоволствие е това, което не вцепенява всички
морални сили, а ги събужда за по-голяма активност. Съвършеният мир е
небесен знак, притежаван от ангелите. Дано Бог да ти помогне да притежаваш този мир.“ Свидетелства към църквата, т. 2, с. 270, 271
Урок 10 4 септември 2021
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а. Как Павел искрено започна защитата си пред Феликс? Деяния
24:10-13

Вторник

31 август

3. ВЕЧНОСТТА СРЕЩУ УДОБСТВОТО
а. Кой спорен въпрос беше предизвикал еврейската ярост срещу Павел? Деяния 24:17-21
б. По какъв начин Феликс беше слаб да се справи с положението?
Деяния 24:22, 23
„Апостолът говори със сериозна и очевидна искреност и думите му
имаха сила да убеждават. В писмото си до Феликс Клавдий Лисий бе дал
подобно свидетелство за поведението на Павел. Нещо повече, самият Феликс имаше по-добро познание върху еврейската религия, отколкото мнозина предполагаха. Ясното представяне на фактите по делото от страна
на Павел му даде възможност да разбере още по-ясно мотивите, които
ръководеха евреите в опита им да обвинят апостола в подбуждане на размирици и в предателско поведение. Управителят не искаше да изпълни
желанието им, като осъди незаконно един римски гражданин, нито да им
го остави да го предадат на смърт без справедлив съд. Феликс обаче не
познаваше по-висок мотив от личния интерес. Той бе обладан от любов
към похвалите и желание за повишение. Страхът да не оскърби евреите го
въздържа да не оправдае напълно човека, за когото разбра, че е невинен.
Затова реши да отложи делото, докато дойде и Лисий.“ Деяния на апостолите, с. 190

в. Как една позиция, като тази на Феликс, наскърбява Духа? Деяния
24:24, 25
„(Феликс) Презря последното предложение за милост и никога вече не
получи друг призив от Бога.“ Пак там, с. 193
„(Общността на бр. К) Те заеха неутрална позиция и смятаха, че след
като не воюват против истината, ще се справят съвсем добре. Но светлината, която пропуснаха да приемат и съхранят, се превърна за тях в тъмнина. Те се стараеха да смълчат съвестта си, казвайки на Божия Дух: „Сега
си иди; когато имам време, ще те повикам“. Това време обаче никога не
дойде. Те пропуснаха златната възможност и тя никога повече не се върна
при тях, тъй като светът погълна светлината, която те отхвърлиха. Интересите на този живот и очарованието на вълнуващи удоволствия изпълниха
умовете и сърцата им, докато техният най-добър Приятел – верният Спасител – бе отхвърлен и забравен.“ Свидетелства към църквата, т. 4, с. 102
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Сряда

1 септември

4. ИЗВИНЕНИЯ, ИЗВИНЕНИЯ...

„Така е и сега. Извиненията, подтикнали към отказване от поканата за
празненството, представляват цяла гама от извинения за отхвърляне на
евангелската покана. Хората обявяват, че не могат да пренебрегнат светските си перспективи заради съблюдаването на призивите на Евангелието. Смятат временните си интереси за по-ценни от вечните. Нещо повече,
получените от Бога благословения стават преграда и отделят душите им
от техния Създател и Изкупител. Те не желаят да бъдат отвличани от светските си начинания и казват на вестителя на милостта: „Засега си иди; и
когато намеря време, ще те повикам“ (Деян. 24:25). Други пък изтъкват
трудностите, които биха възникнали в обществените им връзки, ако трябва
да се покорят на повика на Бога. Те казват, че не могат да си позволят да
не са в хармония със своите роднини и съответните задължения. Така доказват, че описаните в притчата са самите те. Домакинът на празненството
смята необичайните им извинения за проява на неуважение към поканата.
Човекът, който каза: "Ожених се и затова не мога да дойда" е представител на една голяма група хора. Има мнозина, които допускат жените или
мъжете им да ги отклонят от желанието да следват Божия повик. Съпругът
казва: „Докато жена ми се противопоставя, аз не мога да се покорявам на
убежденията си за дълг. Нейното влияние би ми създало изключителни
трудности в тази насока“. Жената чува щедрия повик: „Дойдете, понеже
всичко е вече готово“ и казва: „Моля те, нека бъда извинена. Моят съпруг
отхвърля милостивата покана. Казва, че деловите му задължения са прекалено много. Аз трябва да съм с него и затова не мога да дойда.“ Сърцата на децата са впечатлени. Те са готови да дойдат, но обичат майка си
и баща си и докато двамата не се вслушват в евангелския повик, от тях
не може да се очаква да отидат. И те казват: „Извини ме!“ Всички те отхвърлят повика на Спасителя, защото се боят от разногласие в семейния
кръг. Предполагат, че чрез отказа да се покорят на Бога осигуряват мира и
благополучието на дома; но това е самоизмама. Онези, които сеят себичност, ще пожънат себичност. Отхвърляйки Христовата любов, отхвърлят
това, което единствено е в състояние да придаде чистота и устойчивост на
човешката любов. Те не само ще изгубят небето, но още тук ще се лишат
от истинската радост, заради това, заради което бе пожертвано небето.“
Христови притчи, с. 132, 133
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а. Назови някои обикновени извинения за не предаване напълно на
Христос – и последицата за всички тях? Лука 14:15-20, 24

Четвъртък

2 септември

5. ИЗЛЯТ БЕЗ МЯРКА
а. Вместо да се извиняваме, какво става, когато се предадем напълно
на ръководството на Светия Дух? Деяния 3:19; Исая 44:22, 23; Псалм
110:3
„Ние сме ангажирани в конфликт за вечен живот; и в тази битка благодатта се опълчва срещу естеството и цялата сила на Аз-а се противопоставя
на победата. Малцина намират пътя на себеотричането, който е осеян с
кръстове, а още по-малко го следват. (…) Ще издържите ли и няма да се
изморите във вършенето на добро? Това християнско воюване е борба и
вечна бдителност. Съвършената победа може да бъде ваша, ако с радост
вдигнете Христовия кръст.“ Писма и ръкописи, Писмо 48, 1888 г.
„Божии служители, с просветлени и сияещи от свята ревност лица, ще
бързат от място на място, за да разгласяват вестта от небето. Хиляди гласове ще разпространяват предупреждението по цялата земя. Чудеса ще се
вършат, болни ще бъдат излекувани и знамения и свръхестествени явления ще следват стъпките на вярващите. Сатана също ще върши чудеса, но
лъжливи, даже ще направи огън да пада от небето пред очите на хората
(Откр. 13:13).
Вестта ще се разпространява не толкова чрез привеждане на доказателства, колкото чрез дълбокото убеждение, изработвано от Светия Дух.
Аргументите и доказателствата са били вече представени. Семето е било
посято и сега ще пониква и ще дава плод. Печатните материали, разпространени чрез мисионските работници, вече са оказали своето влияние. И все пак на много хора, чиито умове са били пленени от истината
и тя им е направила силно впечатление, им е било пречено да я разберат
или да ѝ се отдадат напълно. Сега обаче лъчите на светлината проникват
навсякъде, истината се вижда в цялата ѝ яснота и искрените Божии чеда
разкъсват задържалите ги досега връзки. Семейни задължения, църковни
отношения сега са безсилни да ги задържат. Истината е по-скъпа от всичко
друго. Независимо от действието на обявените против истината сили, едно
голямо число застават на страната на Господа.“ Великата борба, с. 508

Петък

3 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Защо Анания, първосвещеникът, доведе Тертил на изслушването на
Павел?
Защо е жизненоважно да поддържаме чиста съвест чрез изповед и покаяние?
Как мога да отлагам в някои области от живота, както Феликс?
Какви незадоволителни извинения мога да представям, което да угаси
Духа?
Как мога да участвам в изливането на Светия Дух в пълнота?
Урок 10 4 септември 2021
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Свидетелстване на един цар
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Но с помощта, която получих от Бога, стоя
до тоя ден та свидетелствам и пред скромен и пред високопоставен,
без да говоря нищо друго освен това, което пророците и Моисей са
говорили, че щеше да бъде. (Деяния 26:22)
„Короната на Христос трябва да бъде издигната над диадемите на земните владетели.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 341
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 192-198 (39. Процесът
в Кесария – от „Апостолът обаче имаше прекалено благородно естество, за да
се освободи с подкуп“ до края; 40. Павел се отнася до цезаря)

Неделя

5 септември

1. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ НА СВЕТЛИНАТА
а. Когато Феликс постави светско удоволствие, алчност и амбициозно политизиране пред светлината, донесена от Павел, какво последва в живота му? Деяния 24:26, 27
„(Феликс) намекваше, че срещу голяма сума пари Павел би могъл да
придобие свободата си.“ Деяния на апостолите, с. 193
„(В една вражда в Кесария между гърци и евреи) Феликс, чиято враждебност към евреите се увеличаваше всяка година, сега даде на войниците си свободата да ограбват къщите на богатите.
Тези дръзки действия на несправедливост и жестокост не можеха да
останат незабелязани. Евреите подадоха официална жалба срещу Феликс
и той бе призован в Рим, за да отговори на обвиненията им. Той добре
знаеше, че неговото поведение на изнудване и потисничество им даваше
достатъчно основание за оплакване, но все пак се надяваше да ги помири.
Следователно, макар че искрено уважаваше Павел, той реши да удовлетвори злобата им, като го остави затворник. Но всичките му усилия бяха
напразни; макар че избегна изгнание или смърт, той бе отстранен от длъжност и лишен от по-голямата част от незаконно придобитото си богатство.
Впоследствие Друсилия, партньорът на неговата вина, загина заедно с
единствения им син при изригването на Везувий. Собствените му дни завършиха с позор и неизвестност.“ Библейски коментар, т. 6, с. 1066
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2. БЕЗОПАСНОСТ ПО НЕОЧАКВАНИ НАЧИНИ
а. Обяснете политиката на Фест, който замени Феликс. Деяния 25:1-6
„Фест държеше твърдо на мнението си да го предаде на законен съд в
Кесария. Бог в Своето провидение насочваше решението на Фест така, че
животът на апостола да бъде удължен.“ Деяния на апостолите, с. 193
б. Как протече изслушването - и с какъв резултат? Деяния 25:7-12
Защо беше по-безопасно за Павел да отиде при цезаря, отколкото в
Ерусалим? 2 Тимотей 3:12

„Фест не знаеше нищо за заговора на евреите да убият Павел и се изненада от това обръщане към цезаря, но думите на апостола сложиха край
на съдебната процедура.
Така още веднъж поради породената от високомерието омраза и себеоправдание Божият слуга беше принуден да се обърне за закрила към
езичниците. (…) И тази злоба към Божия народ, живеещ в онази епоха,
пак ще се проявява. Мнозина от изповядващите се за Христови последователи имат същата гордост, формализъм и себелюбие, същия дух на
потисничество, които заемаха толкова голямо място в сърцата на евреите.
В бъдеще хората, твърдящи, че са Христови представители, ще действат
така, както свещениците и управниците постъпиха с Христос и апостолите.
В голямата криза, през която скоро ще минат, верните Божи слуги ще се
срещнат със същата закоравялост на сърцето, същата жестока решителност и същата незаслужена омраза.
Всички, които в този зъл ден биха служили на Бога безстрашно според
нашепването на съвестта си, ще имат нужда от смелост, твърдост и познание за Него и Неговото Слово. Защото верните Му ще бъдат преследвани
и мотивите им - поставяни под съмнение, най-добрите им усилия ще бъдат
представени във фалшива светлина и имената им - отхвърлени като на
злосторници. Сатана ще работи с всичката си измамна сила, за да повлияе върху сърцата и да помрачи разума, за да направи злото да изглежда
добро и доброто - зло. Колкото по-силна и по-чиста е вярата на Божия
народ и по-твърда неговата решимост да Му бъде послушен, толкова пожестоко ще се бори Сатана да насочи срещу него яростта на онези, които
твърдят, че са праведни, а тъпчат Божия закон. Ще е нужно най-голямо
доверие, най-героични намерения, за да се удържи здраво вярата, предадена на светиите.“ Пак там, с. 194, 195
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3. БОЖЕСТВЕНО НАЗНАЧЕНИЕ
а. В Божието провидение кой друг трябваше да се срещне с Павел?
Деяния 25:13-22
„Павел се бе отнесъл към цезаря и Фест не можеше да направи друго
освен да го изпрати в Рим, но мина известно време, преди да се намери подходящ кораб. (…) Това даде възможност на апостола да представи
причините за своята вяра пред ръководните мъже в Кесария, а също и
пред цар Агрипа II - последния от Иродовата династия.“ Деяния на апостолите, с. 195

б. Опишете сцената и встъпителната среща между Павел и Агрипа в
съдебната зала - и как Небето я видя. Деяния 25:23-27

„В чест на своите гости Фест се бе опитал да използва случая, за да
покаже поразяващ разкош. Скъпите одежди на прокуратора и на гостите
му, ножовете на войниците и блестящото оръжие на командирите им придаваха блясък на събитието.
И ето Павел, все още в окови, застана пред събралите се. Какъв контраст! Агрипа и Верникия притежаваха власт и пост и поради това имаха
благосклонността на света. Но бяха бедни на онези черти на характера,
които Бог цени. Бяха престъпници на закона Му, порочни в сърце и в живот.
Поведението им бе отвратително за небето.
Възрастният затворник, прикован за своя пазач войник, нямаше във
външния си вид нищо, което би накарало света да му отдаде почит. Но за
този човек, явно без богати и влиятелни приятели, затворник поради вярата си в Божия Син, се интересуваше небето. Ангели бяха негови помощници. Ако славата на един от тези блестящи вестители проблеснеше, цялата
помпозност и кралска гордост щяха да избледнеят. Цар и придворни щяха
да паднат на земята както римските стражи край гроба на Христос.“ Пак
там, с. 196

„Цялото небе се интересуваше за този един човек, който сега беше затворник заради вярата си в Божия Син. Възлюбеният Йоан казва: „Светът
не ни познава, защото Него не позна.“ Светът не познава Христос, нито
ще познава онези, които илюстрират Христос. Те са Божии синове, деца
на кралското семейство; въпреки това техните княжески претенции не се
възприемат от света. Те може да възбудят любопитството им, но не са
оценени или разбрани. Те са за тях безинтересни и незавидни.“ Скици от
живота на Павел, с. 254
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4. ПОКАЯЛИТЕ СЕ ГРЕШНИЦИ ДА ГОВОРЯТ ВИСОКО И ЯСНО
а. Какво можем да научим от това как Павел откри своето свидетелство? Деяния 26:1-8

„Християнството прави човека благородник. Христос беше учтив даже
и към гонителите Си. И истинските Му последователи ще проявяват същия
дух. Вижте как се държеше апостол Павел пред управниците. Речта му
пред Агрипа е илюстрация на истинска учтивост и на убедително красноречие. Евангелието не препоръчва формалната любезност на този свят,
но учтивостта, която извира от истинската сърдечна доброта.“ Служители
на евангелието, с. 103

б. Как смирението на сърцето се излъчваше от апостола? Деяния
26:9-11

„Примерите в Божието слово на истинско покаяние и смирение разкриват дух на изповед, при който няма извинение за греха или опити за
себеоправдание.
Павел не се стремеше да се защити. Той обрисува греха си в неговите
най-мрачни тонове, без да се опита да намали вината си. (Деяния 26:10, 11
цитирано) (…) Той не се колебаеше да заяви, че Исус Христос дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“ Свидетелства към църквата,
т. 5, с. 631

в. Как разказа Павел опитността си и какъв дълг му беше поверен,
вменен също и на нас сега, точно преди завръщането на Исус? Деяния 26:12-18
„Неговото царство няма да дойде преди благата вест за Неговата благодат да се разнесе по всички части на земята. И затова ние ускоряваме идването на Неговото царство, когато се отдаваме на Бога и печелим и други
души за Него. Само онези, които напълно се посвещават в служба на Него
и казват: „Ето ме – изпрати ме, за да им отворя очите, „та да се обърнат от
тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат
прощение на греховете си и наследство между освтените“ (Исая 6:8; Деяния 26:18), могат да се молят искрено: Да дойде Твоето царство!“ Мисли от
планината на блаженствата, с. 117
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5. ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗЦЕННА ВЪЗМОЖНОСТ
а. Какво обясни Павел относно бремето на сърцето му? Деяния 26:19–23

б. Как Фест разкри липсата на духовна проницателност? Деяния
26:24–26
с. Обяснете как Светият Дух мощно привличаше Агрипа - и трагично,
какво най-накрая го накара да му се противопостави. Деяния 26:27-32

„Дали умът на Агрипа при тези думи се върна към миналата история на
семейството му и безплодните им усилия срещу Този, Когото Павел проповядваше? Мислил ли е за прадядо си Ирод и за клането на невинните
деца на Витлеем? За своя прачичо Антипа и убийството на Йоан Кръстител? За собствения си баща Агрипа I и мъченичеството на апостол Яков?
Видя ли в бедствията, които бързо сполетяха тези царе, доказателство за
недоволството на Бог в резултат на злодеянията им срещу Неговите слуги? Напомняше ли помпозността и показността на този ден на Агрипа за
времето, когато собственият му баща, монарх, по-мощен от него, стоеше
в същия този град, облечен в блестящи одежди, докато хората викаха, че
той е бог? Беше ли забравил как, дори преди възторжените викове да отшумят, отмъщение, бързо и ужасно, беше сполетяло суетния цар? Нещо от
всичко това профуча в паметта на Агрипа; но суетата му беше поласкана
от блестящата сцена пред него, а гордостта и собствената значимост прогониха всички по-благородни мисли.“ Библейският коментар, т. 6, с. 1066, 1067

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

Как краят на живота на Феликс ни напомня, че земната слава избледнява?
Какви качества трябва да притежаваме, когато сме изправени
пред предателство?
Както в случая с Павел, защо Господ понякога отлага пътуване?
В молитвата „Да дойде Твоето царство“ (Мат. 6:10), какво трябва
да осъзная?
Как мога да бъда в опасност да бъда обезумял от блясъка на света?
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Доверие всред буря
ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Затова, господа, бъдете бодри; защото
вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано. (Деяния 27:25)
„С Павловото пътуване по море се изпълни Божия специална цел. Той
искаше екипажът на кораба да види Божията сила чрез Павел.“ Опитности
и видения, с. 166

Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 198-201 (42. Пътуване
и корабокрушение – отначало до „Като беше събрал един куп храсти и го тури
на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му.“)

Неделя

12 септември

1. ОКОВАН НА БОРДА НА КОРАБ
а. Каква беше сцената на следващото изпитание на Павел – но, освен
Лука, кой друг беше утеха? Деяния 27:1, 2; Колосяни 4:10 (първата
част)

„Римските войници отговаряха със собствения си живот за сигурността
на поверените им затворници и това беше довело до обичая да се връзват с верига дясната китка на затворниците за лявата китка на войниците, което облекчаваше обръщането им един към друг. Така апостолът не
само не можеше да има никакво свободно движение, но беше поставен в
близка и постоянна връзка с мъже с най-непривликателен и отблъскващ
характер, които не само не бяха необразовани и недодялани, но които от
деморализиращото влияние на обкръжението си бяха станали жестоки и
деградирали.“ Скици от живота на Павел, с. 262
„Моряците се ориентираха главно по положението на слънцето и звездите и когато те не се появяваха и имаше признаци за буря, собствениците на морски съдове се бояха да излязат в открито море. През голяма част
от годината безопасното плаване бе почти невъзможно.
На апостол Павел му се наложи като затворник във вериги да издържи
рисковано пътуване до Италия (…) По собствено желание Аристарх сподели затворничеството на Павел, за да му прислужва в трудните моменти.“ Деяния на апостолите, с. 198
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2. ОПАСНО ПЪТУВАНЕ
а. Кое разкрива напълно заслуженото доверие, което Павел скоро
спечели от Юлий, който го държеше арестуван при пътуването до
Рим? Деяния 27:3
„Това разрешение (да отиде при приятелите си) бе високо оценено от
апостола, който бе със слабо здраве.“ Деяния на апостолите, с. 198
б. Как премина пътуването и какво предупреди Павел? Деяния 27:4-10

„Имаше насрещен вятър и корабът едва напредваше. (…)
В Добри пристанища те бяха принудени да останат известно време, очаквайки благоприятен вятър. Зимата настъпваше бързо, “плуването беше
вече опасно” и ония, които отговаряха за кораба, трябваше да изоставят
надеждата да стигнат до предназначението си преди края на плавателния сезон тази година. Единственият въпрос, който трябваше да се реши,
беше дали да останат в Добри пристанища, или да се опитат да стигнат до
по-благоприятно място за презимуване.
Този въпрос бе обсъден сериозно и накрая центурионът го постави на
Павел, който бе спечелил уважението и на моряците, и на войниците. Без
да се двоуми, апостолът посъветва да останат там, където бяха.“ Деяния на
апостолите, с. 198, 199

в. Какво накрая беше решено, но с какви резултати? Деяния 27:11-17

„Стотникът реши да послуша мнението на мнозинството. (…)
Носен от бурята, той приближи малко островче, наречено Клавдий, и
като го използваха като заслон, моряците се приготвиха за най-лошото.
Спасителната лодка, единственото им средство за спасение, в случай че
корабът потъне, бе влачена на буксир и можеше да бъде разбита на парчета всеки миг. Първата им работа бе да вдигнат лодката на борда. Бяха
взети всички възможни предпазни мерки за укрепване на кораба и за подготвянето му да издържи на бурята. Нищожната защита, която им предостави малкият остров, не трая дълго и скоро отново бяха изложени изцяло
на поривите на бурята.“ Деяния на апостолите, с. 198, 199
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3. НАДЕЖДА ЗА ОТЧАЯНИЯ
а. Опишете бедите, които ги сполетяха в морето. Деяния 27:18-20

„Цяла нощ бурята бушуваше и корабът пропускаше вода. На следващия
ден всички на борда - войници, моряци, пътници и затворници бяха обединени в изхвърляне зад борда на всичко, което може да бъде пощадено.
Отново дойде нощта, но вятърът не стихна. Връхлетеният от бурята кораб,
с разбитата си мачта и разкъсани платна беше подхвърлян насам-натам
от яростта на бурята. Всеки момент изглеждаше, че стенещите дървета
трябва да отстъпят, докато корабът се олюляваше и тресеше под напора
на бурята. Течът бързо се увеличи и пътниците и екипажът работеха постоянно при помпите. Нямаше нито минута почивка за нито един на борда.
(…) Мрачна апатия заседна в тези триста души, тъй като в продължение
на четиринадесет дни те се носеха, безпомощни и безнадеждни, под небе
без слънце и без звезди. Те нямаха средства за готвене; не можеше да се
запали огън, приборите бяха изхвърлени зад борда и повечето провизии
бяха напоени с вода и развалени. Всъщност докато добрият им кораб се
бореше с бурята и вълните говореха за смърт, никой не желаеше храна.“
Скици от живота на Павел, с. 265

б. Какво направи Павел в този момент - и как скоро можа да донесе
надежда на всички на борда? Псалми 55:22; 56:3; Деяния 27:21–26

„Докато всички наоколо виждаха само бързо унищожение, този Божи
човек, в спокойствие на непорочна съвест, изливаше своите сериозни молби за тях.“ Скици от живота на Павел, с. 266
„Той (Павел) се хвана с вяра за ръката на Безграничната Сила и сърцето му остана в Бога. Не се боеше за себе си. Знаеше, че Господ щеше
да го опази, за да свидетелства в Рим за Христовата истина. Но сърцето
му бе изпълнено със съчувствие към бедните души около него - грешни,
деградирали и неприготвени да умрат. Като се молеше настойчиво на Бога
да опази живота им, бе му открито, че молитвата му е приета.“ Деяния на
апостолите, с. 199

„Физически най-страдащият от всички, (Павел) имаше думи на надежда
за най-мрачния час, ръка за помощ във всека критична ситуация.“ Скици от

живота на Павел, с. 266
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15 септември

4. НАДВИСНАЛА ОПАСНОСТ
а. Каква измамна стратегия започнаха егоистичните моряци в опит
да спасят само собствения си живот (а не и на останалите)? Деяния
27:27–30

„(Пътниците и екипажът) сега бяха заплашени от нова опасност - корабът им да бъде тласнат върху някакъв скалист бряг. Веднага изхвърлиха
четири котви, което беше единственото нещо, което можеше да се направи. През останалите часове на онази нощ те чакаха, знаейки, че всеки
момент може да е последният им. Течът непрекъснато се увеличаваше
и корабът можеше да потъне по всяко време, дори ако котвите държаха.
Най-после през дъжд и буря сивата светлина падна върху изнемощелите им и ужасени лица. Очертанията на бурното крайбрежие се виждаха
слабо, но не се виждаше нито един познат забележителен знак. Егоистичните езически моряци решиха да изоставят кораба и пътниците и да се
спасят с лодката, която с толкова усилия бяха вдигнали на борда. Преструвайки се, че могат да направят нещо повече, за да осигурят безопасността
на кораба, те отвързаха лодката и започнаха да я спускат в морето.“ Скици

от живота на Павел, с. 267, 268

б. Как Павел осуети замисъла им, който нямаше да има успех? Деяния
27:31
„Ако (егоистичните езически моряци) успееха, те щяха да бъдат разбити
на парчета по скалите, докато всички на борда щяха да загинат от неспособността си да се справят с потъващия кораб.
В този момент Павел усети същинския замисъл и предотврати опасността. С обичайната си бърза енергия и смелост той каза на стотника
и войниците: „Ако тези не останат на кораба, вие не можете да се избавите.“ Вярата на апостола в Бог не се разколеба. Той нямаше съмнение по
отношение на собственото си опазване, но обещанието за безопасност на
екипажа зависеше от изпълнението на задълженията им.“ Пак там, с. 268
в. Обяснете как дори сега апостолът вдъхна настроение. Деяния
27:32–38
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Четвъртък

16 септември

5. ТОЧНО КАКТО БЕ ПРЕДСКАЗАНО
а. Опишете окончателното корабокрушение. Деяния 27:39-41
б. Как Бог по чудо запази всички на борда? Деяния 27:42-44
„Сега Павел и другите затворници бяха заплашени с по-ужасна съдба
от тази на корабокрушенеца. Войниците видяха, че докато се опитват да
достигнат сушата, щеше да бъде невъзможно да опазят затворниците, за
които отговаряха. Всеки човек трябваше да направи всичко, каквото може,
за да спаси себе си. Но ако изчезнеше някой от затворниците, животът на
онези, които отговаряха за него, щеше да бъде погубен. Затова войниците решиха да убият всички затворници. Римският закон допускаше такава
жестокост и планът щеше да бъде изпълнен веднага, ако не беше този,
комуто всички бяха еднакво задължени. Стотникът Юлий знаеше, че Павел
бе послужил като средство за спасяване живота на всички на борда, нещо
повече - беше убеден, че Господ е с него и се побоя да му стори зло. Затова той “заповяда да скочат в морето първо ония, които знаеха да плуват,
и да излязат на сухо, и останалите да се спасяват кои на дъски, кои пък
на нещо от кораба. И така стана, та всички излязоха на сушата”. Деяния на
апостолите, с. 200, 201

„Когато се преброиха, не липсваше нито един. Близо триста души,
моряци, войници, пътници и затворници, стояха в тази бурна ноемврийска
сутрин на брега на остров Малта. Имаше някои, които се присъединиха
към Павел и братята му, за да благодарят на Бог, Който беше запазил живота им и ги бе довел невредими до сушата през опасностите на голямата
бездна.“ Библейски коментар т. 6, с. 1067

Петък

17 септември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР
1.
2.
3.
4.
5.
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Как Бог е облекчавал бреметата ми, както направи за Павел във
вериги?
Как мога да бъда в опасност да отхвърля неудобно предупреждение?
Какво мога да науча от грижата на Павел за езичниците на борда
на кораба?
Защо егоистичният план със спасителната лодка никак не би успял?
Какво трябва да науча от това как пророчеството на Павел бе точно изпълнено?
Урок 12 18 септември 2021
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25 септември 2021 г.

Във вериги с почит

"(Силата на преследването) не може да попречи на действието на словото на истината върху сърцата и съвестите. Павел можеше да бъде вързан, можеше да бъде затворник във вериги, но Божието слово не може да
бъде вързано. То ще изпълни работата, за която се изпраща, а човешките
сили не могат да му попречат.“ Ревю енд херълд, 11 септември 1888
Препоръчвани четива: Деяния на апостолите, с. 201-205 (42. Пътуване
и корабокрушение – от „Като беше събрал ‘един куп храсти и го тури на огъня,

една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му“ до края); с. 220-226

(46. На свобода; 47. Последното арестуване; 48. Павел пред Нерон)

Неделя

19 септември

1. НА ОСТРОВ МАЛТА
а. Как бяха приети корабокрушенците на остров Малта - и какво даде
възможност на Павел веднага да разкрие Божията сила? Деяния 28:1-6

„Ръцете на (Павел) донесоха дървата, за да разпалят огъня за измръзналите пътници корабокрушенци. Когато видяха смъртоносната ехидна, залепена върху ръката му, изпълниха се с ужас; но Павел спокойно я
тръсна в огъня, знаейки, че не може да му навреди; защото той напълно се
доверяваше на Бога.“ Моят живот днес, с. 334
б. Обяснете начините, по които Господ предостави възможност на Павел да служи на островитяните. Деяния 28:7-10

„Всички пътуващи с кораба останаха в Малта три месеца и Павел с неговите спътници и сътрудници използва много възможности да проповядва
евангелието. По забележителен начин действаше Господ чрез тях. Заради
апостола всички, претърпели корабокрушението, бяха приети с голяма човечност.“ Деяния на апостолите, с. 201
Урок 13 25 септември 2021
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ТЕКСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ: Затуй, да знаете, че това Божие спасение
се изпрати на езичниците; и те ще слушат. (Деяния 28:28)

Понеделник

20 септември

2. НЕЗАБРАВИМИ МОМЕНТИ
а. Когато пътуването се възобнови, какво благословение беше за Потиоли? Деяния 28:11-14

„Тук имаше малко християни, които помолиха апостола да остане с тях
седем дни - привилегия, която стотникът му предостави с удоволствие.“
Деяния на апостолите, с. 202

б. Опишете удивителното пристигане на Павел в Рим. Деяния 28:15, 16

„Юлий с радост разрешаваше на апостола всяко предпочитание, което беше в неговата власт, но не можеше да промени положението му на
затворник, нито да го освободи от веригата, свързваща го с неговия страж
войник. С натежало сърце чакаше Павел своето желано посещение в столицата на света. Колко различни от очакванията бяха сега обстоятелствата! Как окован и обезправен щеше да проповядва евангелието? Надеждите му да спечели много души за истината в Рим изглеждаха обречени на
провал.
Най-накрая пътниците стигнаха Апиевия форум на 40 мили от Рим.
Като си пробиваха път през тълпите, които се бяха събрали на голямото тържище, посивелият старец, окован с група закоравели престъпници,
бе посрещнат с присмех и мнозина го сочеха с груб подигравателен жест.
Изведнъж се чу вик на радост. Един мъж от тълпата изтича и прегърна
затворника с радостни сълзи като дългоочакван баща. Отново и отново се
повтори тази сцена. (…)
Когато учениците се насъбраха с разпалени сърца около своя баща в
Евангелието, цялата група се принуди да спре. Войниците бързаха, но не
им даваше сърце да прекъснат щастливата среща, защото и те се бяха
научили да уважават и ценят своя затворник. В това измъчено, уморено
лице учениците виждаха отразен образът на Христос. Те увериха Павел,
че не са го забравили, нито са престанали да го обичат и че са му задължени за радостната надежда, която дава сила на живота им и мир с Бога.
В пламенната си любов искаха, ако можеха да имат тази привилегия, да го
носят на рамене по целия път през града.
Малцина осъзнават значението на думите за срещата на Павел с братята си, казани от Лука: “благодари на Бога и се ободри.” Пак там, с. 202, 203
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21 септември

3. УКРЕПЕН ЗА ЗАДАЧАТА

„Заобиколен от плачещите и съчувстващи му вярващи, които не се засрамиха от неговите окови, апостолът възхвали Бога на висок глас. Облакът тъга, потискащ духа му, бе разнесен. Християнският му живот бе низ от
тежки изпитания, страдания и разочарования, но в този час той се чувстваше възнаграден щедро. С по-твърда стъпка и с радостно сърце продължи
пътя си. Не се оплакваше от миналото, нито се боеше за бъдещето. Окови
и беди го очакваха - знаеше това, но знаеше също, че задачата му бе да
освобождава души от безкрайно по-ужасно робство и се радваше на страданията, които понасяше заради Исус.“ Деяния на апостолите, с. 203
б. Макар че това можеше да изложи на риск живота му за пореден път,
в рамките на три дни, какво направи Павел веднага в Рим? Деяния
28:17-20

„В Рим стотникът Юлий предаде затворниците си на капитана на императорската гвардия. Добрият му доклад за Павел заедно с писмото от Фест
помогнаха главният капитан да гледа на апостола с добро око и, вместо да
го хвърли в затвора, му позволи да живее в наета къща. Макар все още постоянно окован за войника, апостолът имаше свободата да приема своите
приятели и да работи за напредъка на Христовото дело.
Доста евреи, изгонени от Рим преди няколко години, бяха получили правото да се върнат, така че сега той намери там много от тях. Най-напред
реши да им представи своя живот и делото си, преди враговете му да имат
възможност да ги настроят против него. Затова три дни след пристигането
си в Рим извика по-главните между тях и просто и без заобикалки им разкри защо бе дошъл в Рим като затворник. (…)
Павел не каза нищо за изтърпяното от евреите унижение или за многобройните им заговори да го убият. Думите му бяха белязани с предпазливост и любезност. Не се стараеше да спечели внимание или симпатия, а да
защити истината и да издигне честта на Евангелието.“ Пак там
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а. Как по-късно Павел изрази колко утешен бе от начина, по който бе
приет в Рим? 2 Тимотей 1:16, 17

Сряда

22 септември

4. ОТНОВО СВИДЕТЕЛСТВАНЕ
а. Как реагираха евреите на представянето на Павел? Деянията 28:21-23

„И понеже (евреите) всички желаеха това, Павел им каза да определят
един ден, когато да им представи истините на евангелието. В посоченото
време се събраха мнозина и “от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Мойсеевия закон, и от пророците”. Сподели собственото си преживяване и им представи
аргументите от старозаветните писания с простота, искреност и сила.
Апостолът показа, че религията не се състои от ритуали и церемонии,
вярвания и теории. Ако беше така, естественият човек можеше да я разбере чрез изследване, както разбира светските неща. Учеше ги, че религията
е практическа, спасителна сила, принцип, произхождащ изцяло от Бога,
лична опитност в Божията сила, обновяваща душата.
Той изтъкна как Мойсей отдавна бе посочил на Израил Христос като
пророк, Когото те трябваше да слушат. Как всички пророци бяха свидетелствали за Него като Божие велико лекарство за греха - Безгрешният,
който трябваше да понесе греховете на виновните. Не ги укори, че спазват
форми и церемонии, а им по-каза, че докато поддържат ритуалната служба с голяма точност, отхвърлят Символизирания от цялата тази система.“
Деяния на апостолите, с. 203, 204

б. Как завърши събранието в полза на Павел? Деяния 28:24-29

„Много месеци изминаха, откакто Павел бе пристигнал в Рим, преди
евреите от Ерусалим да дойдат лично, за да представят обвиненията си
срещу затворника. Няколко пъти все не успяваха да изпълнят намеренията си и сега, когато Павел щеше да бъде изправен пред най-висшия съд
в Римската империя, не желаеха да рискуват да бъдат победени отново.
Лисий, Феликс, Фест и Агрипа единодушно бяха заявили своята вяра в неговата невинност. Враговете му можеха да се надяват на успех, само ако
се опитаха да повлияят на императора в своя полза. Отлагайки, решиха да
спечелят време, за да усъвършенстват и завършат плановете си. И така,
изчакаха малко, преди да предявят лично своите обвинения срещу апостола.“ Пак там, с. 204
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5. БОЖИЯТА ИСТИНА ЗАЩИТЕНА
а. Преди по-късно Павел да бъде измъчван, какво беше в състояние
да направи - и какво можа да заяви? Деяния 28:30, 31; 2 Тимотей 4: 6-8

б. Какво трябва да ни укрепи в идващите дни? Псалми 76:10; 119:126
„Бог винаги се е застъпвал за Своя народ и за Неговата най-голяма
нужда, когато, като че ли е нямало никакъв изглед да се отстрани гибелта. Нападките на безбожните хора, на неприятелите на Неговата църква,
са подчинени на властта Му и на Всемогъщото Провидение. Той може да
действа върху сърцата на държавниците. Гневът на буйните и недоволните, на мразещите Бога, Неговата истина и Неговия народ, може да бъде
премахнат както се оттеглят водите, когато Той заповяда. Молитвата раздвижва ръката на Всемогъщия. Той, Който направлява звездите в съвършен ред по техните небесни пътища, Чието Слово контролира вълните и
до най-големите дълбочини, същият безкраен Творец, ще действа в полза
на Своя народ, когато той Го призовава с вяра. Бог ще задържи силите на
тъмнината, докато на света се даде предупреждението и докато всички,
които го приемат, бъдат подготвени за борбата.
(Псалм 76:10 цитирано) Бог желае изпитващата истина да изпъкне
и да стане предмет на изследване и проверка дори във време, когато е
презирана. Умовете на хората трябва да бъдат раздвижени. Всеки спорен
въпрос, всеки упрек и всяка клевета Бог ще използва като средство за изследване и събуждане на духовете, които иначе биха дремели.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 446

Петък

24 септември

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

Как могат ситуации на безпомощност да предоставят възможности?
Какво разкрива силата, която посланията на Павел имат върху вярващите?
Как Бог използва събития, като пристигането на Павел в Рим, за да ни
въздигне?
Кое преживяване на Павел ни напомня, че избирането на точния момент от страна на Бог е съвършено?
Как може Бог да ме използва, за да разпространя истината при трудни
обстоятелства?

Урок 13 25 септември 2021

Дарения от първата събота - за църква в Одеса, Украйна

„Така, макар и видимо да бе откъснат от активна дейност, апостолът
упражни по-обширно и по-трайно влияние отколкото, ако бе свободен да
работи сред църквите, както в миналите години.“ Деяния на апостолите, с. 205

ЗАЛЕЗ НА СЛЪНЦЕТО
ЮЛИ
3 - 21:08 ч.
10 - 21:05
17 - 21:01
24 - 20:55
31 - 20:48

АВГУСТ
7 - 20:39 ч.
14 - 20:29
21 - 21:19
28 - 20:07

СЕПТЕМВРИ
4 - 19:55 ч.
11 - 19:43
18 - 19:31
25 - 19:18

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

Благоевград
Бургас
Варна
В. Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Монтана

+1
- 17
- 18
-9
+2
-1
-8
- 18
+3
-8
-6
0

Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Ст. Загора
Търговище
Хасково
Шумен

-5
-6
- 13
- 10
- 16
- 12
-6
-9
- 13
-9
- 14

Събота, 2 октомври 2021 г. е ден за всеобщ пост и молитва за лично освещение и
за успеха на Божието дело.
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ПРОГРАМА

за общообразователния час в събота след обед
През това тримесечие ще продължим изучаването на
книгата „Пророци и царе“ от Елън Уайт.

.

3
10
17
24
31

ЮЛИ
40. Сънят на Навуходоносор
41. Огнената пещ
42. Истинското величие
43. Невидимят наблюдател
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС

АВГУСТ
7 44. В рова на лъвовете
14 45. Завръщане на пленниците
21 46. „И с тях Божиите пророци,
та им помагаха“
28 БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС
2
9
16
23
30

стр.

249
255
261
265

273
281
289

СЕПТЕМВРИ
47. Исус и ангелът
297
48. „Не чрез сила, нито чрез мощ“
303
49. В дните на царица Естир
307
50. Ездра - свещеник и книжник
312
БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 		
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ЮЛИ

						
				
Дата 				
Ден
Сутрешно богослужение
Вечерно богослужение
					
		
						
				
				
1 Четвъртък
Притчи 28:20
Евреи 13:20, 21

2
3

Петък
Събота

Марк 5:25-29
Исая 58:6-11

Молитвен час
Залез: 21:08 ч.

4
5
6
7
8
9
10

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Колосяни 1:10-15
Матей 5:3, 4
Псалм 9:9, 10
Второзаконие 20:3,4
Яков 2:21-24
1 Кор. 15:57, 58
Йоан 14:18-21

Псалм 17:3, 6-8
Исая 35:3, 4
Ефес. 2:11-13, 19-21		
Йов 11:14-19
Псалм 119:76, 77 		
Молитвен час
Залез: 21:05 ч.

11
12
13
14
15
16
17

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 17:8, 15
1 Летописи 5:19, 20
Исая 33:14-17
Ефесяни 4:31, 32
Еремия 10:23, 24
Йоан 4:6-8
Исая 58:12-14

Матей 5:43-48		
Йоил 3:12-16		
Псалм 13:5, 6		
Деяния 1:7, 8			
Псалм 43:5			
Молитвен час
Залез: 21:01 ч.

18
19
20
21
22
23
24

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Колосяни 4:2-5
Матей 16:24-27
Притчи 11:27, 28
1 Тимотей 6:17-19
Евреи 13:5, 6
Йоан 9:4
Евреи 4:1, 2, 16

Ефесяни 6:18
Псалм 16:7-9
Яков 4:1-4
Псалм 68:19, 20		
2 Тимотей 2:19		
Молитвен час
Залез: 20:55 ч.

25
26
27
28
29
30

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Псалм 23
Исая 33:2
Ефесяни 5:15-17
Притчи 4:23
Матей 24:3-8
1 Кор. 10:23, 24

Ефесяни 4:13-16		
Псалм 4:4, 5, 8
Исая 49:13-16
Псалм 90:9, 12		
Филипяни 4:12, 13		
Молитвен час

31

Събота

Йоан 4:23, 24

Залез: 20:48 ч.
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АВГУСТ

						
				
Дата 				
Ден
Сутрешно богослужение
Вечерно богослужение
					
						
				
1 Неделя
Псалм 3:4, 5
Римляни 1:16, 17
				

2
3
4
5		
6
7

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 2:8-10
1 Петрово 3:10-12
2 Летописи 33:12, 13
Исая 51:6-8
1 Петрово 5:5-7
Еремия 31:3, 6, 7

1 Петрово 1:6-9
Псалм 79:9, 13		
Псалм 66:17-20		
1 Йоаново 3:1-3
Молитвен час
Залез: 20:39 ч.

8
9
10
11
12
13
14

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 138:3-8
1 Йоаново 2:15-17
Псалм 73:24-26
Притчи 4:10-15
Римляни 6:20-23
Лука 6:35-37
Исая 12 гл.

Римляни 5:1-5		
Притчи 15:8, 9 		
Псалм 73:27, 28		
Евреи 6:9-12			
Даниил 12:4, 10
Молитвен час
Залез: 20:29 ч.

15
16
17
18
19
20
21

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 5:15-17
Марк 10:46-52
Римляни 12:1-3
1 Солунци 5:14-18
Лука 1:13-17
1 Коринтяни 9:25-27
Исая 56:2-7

Матей 5:43-46
Притчи 22:3-6		
Псалм 18:25-28		
Осия 6:1-3			
Лука 8:14, 15
Молитвен час
Залез: 20:19 ч.

22
23
24
25
26
27
28

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Ефесяни 1:3-6
Псалм 143:8-10
Римляни 13:11-14
Йона 3:4-10
2 Петрово 3:9-12
Евреи 10:19-25
Исая 42:6, 7

Псалм 30:4, 5		
Исая 51:16
Еклисиаст 12:13, 14
Псалм 145:2-7		
1 Йоаново 2:15-17		
Молитвен час		
Залез: 20:07 ч.

29
30
31

Неделя
Псалм 146:5
Понеделник Лука 1:35-37
Вторник
Йоан 12:35, 36

		

Яков 4:13-15
2 Коринтяни 4:16-18
Марк 7:20-23
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СЕПТЕМВРИ

						
			
			
							
Дата
Ден
Сутрешно
богослужение Вечерно богослужение
				
					

1
2
3
4

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Римляни 8:13-17
Ефесяни 4:22-27
1 Тимотей 4:8-12
Второз. 33:27-29

Йоан 13:34, 35 		
Исая 62:10-12			
Молитвен час
Залез: 19:55 ч.

5
6
7
8
9
10
11

Неделя
Псалм 146:1-5
Понеделник 2 Летописи 14:9-12
Вторник
Исая 54:17
Сряда
Йоан 9:4
Четвъртък
Римляни 12:21
Петък
Наум 1:7
Събота
Йоан 4:23, 24

Йоан 14:1-3		
Исая 32:17, 18			
2 Коринтяни 4:16-18
Изход 39:42, 43
2 Коринтяни7:1		
Молитвен час
Залез: 19:43 ч.

12
13
14
15
16
17
18

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Псалм 37:3-6
Лука 1:35-37
2 Коринтяни 9:6-11
Исая 40710, 11, 14
Михей 7:5-7
Притчи 15:26-29
Матей 5:13-16

Псалм 7:9, 10			
Римляни 8:23-26
1 Йоаново 3/1-3		
Яков 3:13-17 		
Рут 2:10-12			
Молитвен час
Залез: 19:31 ч.

19
20
21
22
23
24
25

Неделя
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота

Втор. 10:12, 13
Матей 6:9-13
Псалм 90:12, 16, 17
Исус Навин 1:8, 9
Изход 15:13, 17, 21
Псалм 34:1-5
Исая 64:5, 9

Йоан 1:9-13			
Псалм 66:16-20
Марк 6:46-51			
Филипяни 4:4-7		
1 Петрово 4:7			
Молитвен час
Залез: 19:18 ч.

Псалм 145:15-20
Матей 6:25-33
Битие 4:3-7
Псалм 4:23-26
Исая 33:2

Йоан 14:26, 27
Амос 4:11, 12
Притчи 16:20
Числа 32:11, 12
Ефесяни 2:8, 9

26 Неделя
27 Понеделник
28 Вторник
29 Сряда
30 Четвъртък
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Дарения от
първата събота

3 юли

за молитвен дом
и църковно училище
в Дибругарх, Асам, Индия
(стр. 4)

7 август

за образователния отдел
към ГК

(с.30)

4 септември

за молитвен дом
в Доминиканската република
(с. 51)
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