
Ризница на Евангелието 
Тематско проучување на Библијата 

 

30. Домашна библиска студија - 30 
 

КАКО ДА СЕ ПРОНАЈДЕ ВИСТИНСКАТА 

СРЕЌА 
 

Секој на свој начин бара среќа, мир и задоволство 

во животот. Но, за жал, пати потрагата по среќа често 

завршува со неуспех. Научниците не можат да ни дадат никаков модел за среќа 

создаден во лабораторија. Физичарите можеби можат да го разделат атомот, но не се 

во состојба среде движењето на електронот да го пронајдат мигот на среќата. 

Астрономите можат со своите огромни и моќни телескопи да го пребараат целиот 

универзум, но тајната на среќата не можат да ја пронајдат. 

Луѓето се обидуваат среќата да ја пронајдат во натрупување на материјални добра, 

во светски и земни уживања, но сфаќаат дека „животот на човека не зависи од 

изобилието на неговиот имот“ (Лука 12:15). Колку повеќе се акумулира богатството, 

дотолку повеќе има и грижи, стравови, непроспиени ноќи во нивниот живот. Милиони 

ја бараат среќата на местата предвидени за уживање во овој свет, како што се театрите, 

салите за танцување и казината. Но, по примерот на детето кое што се обидува да го 

дофати виножитото, среќата секогаш за еден чекор е понапред. Смеата, лажниот сјај и 

песните најчесто е само маска зад која луѓето со измачени души и скршени срца ја кријат 

својата вистинска среќа. 

Божјата Реч го открива изворот на вистинската среќа и ни го покажува патот како да 

ја пронајдеме. Патот на вистинска среќа и задоволство се открива во оваа библиска 

лекција. Ако дозволите овие вистини да најдат место во вашиот живот, вие веќе сте 

зачекориле на патеката на среќата која ќе ве доведе до благословен и небесен мир каде 

што е вечна радост и среќа. 

 

Како Соломон ја барал среќата? Каков бил исходот? 

 

„И го управив срцето свое да истражува и да испитува преку мудроста сè, што 

станува под небото; таа тешка задача им ја даде Бог на синовите човечки, за да се 

занимаваат со неа. Ги видов сите работи, што се вршат на земјата, и ете - сè е суета и 

мака за духот“ (Проповедник 1:13,14). 

Соломон бил најмудриот човек во своето време. Ги познавал сите гранки на науката. 

Тој бил литературен гениј – движечка енциклопедија. Тој бил еден од најголемите 

поети. Собирал литературни богатства од сите векови во својата голема библиотека и ја 

истражувал мудроста и филозофијата. Го вкусил речиси секое телесно и душевно 

уживање што светот може да го понуди. Но, дали достигнувајќи го сето тоа ја нашол 

среќата на тој начин? Не! Тој вели: „Зашто при големата мудрост големо е и тагата, и кој 

умножува знаење, умножува и мака“ (Проповедник 1:18). Соломон имал акумулирано 



богатство, но тоа не му донело внатрешно задоволство. Изградил огромни згради, 

презел големи потфати во земјоделието, си овозможил себеси најголем раскош и 

уживање, но сето тоа на крајот се покажало дека „сè беше суета и мака за духот.“ 

(Проповедник 2:11). 

 

Во што, според она што Бог му открил на Соломон, се наоѓа тајната на среќата? 

 

„А суштината на сè е: имај страв од Бога и пази ги Неговите заповеди, зашто тоа му 

е сета должност на човекот“ (Проповедник 12:13). 

Соломон сфатил дека клучот за среќата се наоѓа во послушноста на Божјата 

откриена волја. Речиси истите зборови ги наоѓаме во Откровение 22:14. „Блажени се 

оние што ги исполнуваат заповедите Негови.“ Зборовите „блажени се оние“, често 

употребени во Библијата, значат среќни се. Од ова произлегува логичниот заклучок дека 

се среќни оние што ги исполнуваат Божјите заповеди. Непослушноста секогаш донесува 

несреќа и пустош на душата. Тоа е вистина дури и во светот на природата. Ако јадеме 

нездрава храна, тоа неизбежно го плаќаме со болест. Ако направиме прекршок во 

сообраќајот, мораме да платиме парична казна. Божјиот закон е упатство за среќата, 

среќата во животот може да се постигне само ако го исполнуваме овој закон. 

 

Што рекол Исус за изгледите за среќа? 

 

Прочитајте ја Христовата порака за блаженствата во Евангелието по Матеј 5:3-12, 

ставајќи го на местото на зборот блажени, зборот „среќни“. Можеме да помислиме дека 

оние кои што се гонети навредувани се несреќни, но всушност, сосема е спротивно. Тие 

имаат внатрешна радост која што не можат да ја нарушат никакви надворешни 

околности. Нивната среќа не зависи од надворешни услови или благосостојба. 

 

Која била најчестата судбина на Исус за време на Неговиот земен живот? Што 

можеме и ние да очекуваме како Негови следбеници? 

 

„Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болки и свикнат на страдања“ 

(Исаија 53:3). 

„Во светот ќе имате маки; но не плашете се, зашто Јас го победив светот“ (Јован 

16:33). 

„Иако Неговиот живот бил исполнет со самооткажување, засенет со болки и грижи, 

Неговиот Дух не попуштил. Неговото лице не изразувало болка и незадоволство, туку 

смирена ведрина. Неговото срце било извор на живот; и секаде каде што одел, 

донесувал одмор и мир, радост и веселба.“ (Патот кон Христа 120). 

Ние исто така можеме да очекуваме да имаме проблеми во овој свет затоа што 

одиме по патот на нашиот Спасител. Но Исус поминал по тој пат пред нас и со Неговата 

благодат можеме да ги надминеме сите пречки на сатанските сили. 

 

Што, исто така, ни помага на патот кон среќата? 

 



„Ги најдов зборовите Твои и ги проголтав; Твоето слово ми беше за радост и веселба 

на срцето мое“ (Еремија 15:16). 

Светото Писмо ќе ни даде духовно разбирање и ќе нѐ води низ тешкотиите во 

животот. Божјите ветувања ни даваат храброст да одиме напред. Предупредувањата и 

советите, ако ги почитуваме, ќе да нѐ спасат од вешто прикриените стапици на сатаната. 

Но најмногу од сѐ друго, Светото Писмо ни ја открива божествената убавина на нашиот 

Господ и Спасител, Исус Христос, чиј пример на свет живот нѐ инспирира со желба да 

станеме слични на Него. 

 

Што верата во Бога и донесува на нашата душа? 

 

„Многу ќе се радувам во Господ, душата моја ќе се развесели во мојот Бог: зашто 

Тој ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда“ (Исаија 61:10). 

Најголемата радост на христијанинот е во знаењето дека неговите гревови се 

простени, дека неговиот стар живот е заборавен и дека тој може да биде наметнат со 

наметката на Христовата правда. Товарот на гревот е отстранет со крвта на Божјото 

Јагне. Тој повеќе не е под осуда, туку е ослободен од ропството на гревот. (Јован 8:32) 

 

Што исто така претставува извор на радост за верниците? 

 

„Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат еднодушно“ (Псалм 133:1). 

„И секој ден еднодушно престојуваа во храмот и, прекршувајќи леб по куќите, се 

хранеа со радост и со чисто срце" (Дела на апостолите 2:46). 

Овде станува збор за среќата на заедништво која на верниците им ја донесува 

нивното меѓусебно дружење. Сатаната секогаш ќе настојува да предизвикува неслога, 

но ако секој верник е блиску поврзан со Христа, настојувајќи да биде во хармонија со 

своите браќа, во црквата може да се сочува единството. Во Делата на апостолите 13:52 

е напишано дека: „Учениците се исполнија со радост и Дух Свети“. И ние можеме да 

бидеме исполнети со радост и среќа ако одиме по Божјите патишта, наместо нашиот. 

Ние секогаш треба да се радуваме „Радувајте се секогаш во Господ, и пак ќе речам: 

радувајте се“ (Филипјаните 4:4). 

 

Ако некој има радост на спасението во својот живот, дали ќе се лути кога ќе се 

соочи со проблеми? 

 

„Голем е мирот кај оние, кои го сакаат Твојот закон, и за нив нема соблазна“ (Псалм 

119:165). 

Нетрпеливоста, раздразнетоста и кавгата се карактеристични за  најголемиот дел од 

денешни домови. Христијанскиот дом ќе биде поинаков. Оние што го љубат Божјиот 

закон нема да се лутат и негодуваат поради ситните проблеми и маки на во животот 

постојано наидуваме. 

 

Како можеме да одржиме совршен мир во својот живот? 

 



„Цврстиот по дух Ти го пазиш во совршен мир, зашто на Тебе се надева“ (Исаија 

26:3). 

Сатаната не може да нѐ надвладее ако во мислите сме постојано со Христа. 

Премногу често, ние им дозволуваме на нашите мисли да бидат преокупирани со 

заработка, со телевизиски програми и многу други активности, така што нема веќе место 

за Христа. Колку тогаш е важно нашите мисли постојано да се задржуваат на духовни 

работи, како што се молитвата, проучувањето на Библијата и побожното размислување. 

Не можеме секогаш да бидеме клекнати на колена и да се молиме, но можеме своето 

срце да го издигаме кон Господа во тивка молитва за сила и помош да го надвладееме 

искушението, и Тој секогаш е од десната страна да нѐ охрабри. 

 

Какво ќе виде искуството на праведниците кога ќе дојде Исус? 

 

„И ќе речат во тој ден: „Еве, Тој е нашиот Бог! На Него се надевавме, и Тој нè спаси! 

Тој е Господ; Него Го чекавме; да се радуваме и веселиме за спасението од Него“ 

(Исаија 25:9). 

 

Како ќе се чувствува Христос кога спасените ќе ги претстави на својот Отец? 

 

„Ќе се радувам за Ерусалим и ќе се веселам за Мојот народ“ (Исаија 65:19). 

 

Ако бидеме верни, како ќе се чувствуваме во вечноста? 

 

„Убаво, добар и верен слуго! Во малку беше верен, над многу ќе те поставам; 

сподели ја радоста со својот господар“ (Матеј 25:21). 

„Ќе се вратат избавените од Господ, ќе дојдат на Сион со радосни извици; и вечна 

радост ќе биде над нивната глава; тие ќе најдат радост и веселба, а жалоста и 

воздишката ќе си заминат“ (Исаија 35:10). 

Почитуван истражувач на Библијата, сега кога дојдовте до крајот на овие лекции, 

каква ќе биде вашата одлука? Колку се сооодветни зборовите на Божјиот слуга: 

„Одберете си сега, кому да му служите“ (Исус Навин 24:15). 

Невозможно е да се биде неутрален. Или ние сме за Христа или против Него. Не 

мораме отворено да се поврземе со силите на злото за да одбереме; доволно е да 

одбиеме да Го прифатиме Христа и да ја вршиме Неговата волја. Исус Навин донел 

одлука: „А, пак, јас и домот мој ќе му служиме на Господ“ (Исус Навин 24:15). Дали тоа 

ќе биде и ваша одлука? Дали денес ќе одлучите да бидете целосно да ги почитувате 

Божјите заповеди, како што проучуваме за нив во светлината на Божјата Реч? Тоа е 

изворот на вистинската среќа. Бог ќе ви даде сили ако се одлучите да Му служите со 

целото срце. Наша искрена молитва е да ја донесете вистинската одлука. 

„Среќата која потекнува од земнките извори е променлива, онаква каква што ја 

прават различните животни околности, но Христовиот мир е непроменлив и траен мир. 

Тој не зависи од животните околности, од големината на земнкото богатство или од 

бројот на земните пријатели. Христос е извор на жива вода, и среќата која потекнува од 

Него никогаш нема да престане“ (Мисли од гората на блаженствата 16). 



 

 

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО 

Испитен лист - 30 лекција 

 

1. Наброј некои од начините на кои луѓето ја бараат среќата. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Можете ли да објасните зошто ништо од ова не му донесува на човекот вистинска и 

трајна среќа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Вистинска среќа се наоѓа во _______________закон. 

 

4. Објасни со неколку зборови како Божјиот закон е патоказ за вистинската и трајна 

среќа. _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Набројте некои од начините, споменати во Светото Писмо и во оваа лекција, кои нѐ 

водат до изворот на вистинската среќа? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

МОЈОТ ОДГОВОР 

 

1. Дали верувате во вистините кои ги проучуваме во овие Библиски лекции? _________ 

2. Дали верувате дека Светиот Дух ќе нѐ упати во секоја вистина ако сме искрени и 

сакаме да одиме во светлината која Бог ни ја открил? _____________________________ 

3. Дали верувате дека Бог одговара на молитвите? 

4. Дали верувате дека Исус, според Неговото ветување, повторно ќе дојде на оваа земја? 

5. Дали верувате дека сите ваши гревови кои што влегле во небесните книги ви се 

простени? __________________________________________________________________ 

6. Дали одлучивте со Божја милост да се покорувате на секоја Негова заповед? ________ 

7. Дали верувате дека Исус ќе ви даде сила да го направите тоа? ____________________ 

8. Дали секојдневно ја проучувате Божјата реч? __________________________________ 

9. Дали сакате да го носите Неговиот јарем и да доведете други луѓе кон Христа? _______ 
 


