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Година XCV Број 1
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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„Колку сме блиску до работ на вечноста? Овој податок не му е откриен на 
смртното битие, но сепак многумина од нас ќе се согласат дека последните 
настани од историјата на овој свет брзо се доближуваат – дека второто 
Христово доаѓање во сила и слава ни е пред вратата. Од тие причини, 
учениците на саботната школа низ целиот свет, ќе ги проучуваат Поуките 
од Книгата на Исус Навин. Како што на верниот Божји слуга му било 
доверено да го води народот во земниот Ханан, така сме и ние пред влезот 
во небесниот Ханан.

„Историјата на израелскиот народ е напишана како опомена и поука 
за нас кои се наоѓаме пред крајот на светот. Оние кои ќе останат цврсти 
во верата во овие последни денови и кои конечно ќе влезат во небесниот 
Ханан, мора да ги слушаат предупредувачките зборови кои Христос им ги 
изговорил на Израелците. Овие поуки и се упатени на црквата во пустината 
за да го поучат Божјиот народ низ сите генерации, засекогаш. Искуството 
на Божјиот народ во пустината ќе биде исто така искуство на Неговиот 
народ во ова време.“ – The Upward Look, 232.

„Преку својот избран народ, Израелот, Бог имал за цел да му даде на 
светот знаење за Неговата волја. Неговите ветувања и престапи, Неговите 
упатства и укори, чудесните манифестации на Неговата моќ меѓу нив, 
благословите за послушност и казните за престап и отпадништво, биле 
осмислени за образование и развивање на верските принципи меѓу 
Божјиот народ до крајот на времето. Затоа е важно да се запознаеме со 
историјата на еврејскиот народ и да размислуваме за Божјите постапки со 
нив.“ – Коментари на библиски текстови, 101.

„Религијата во деновите на Мојсеј и Исус Навин била иста како и 
религијата денес.“ – Коментари на библиски текстови, 102.

„Божјиот закон и Неговото царство требало да ја опфатат целата земја, и 
Неговиот народ требало да биде познат како народ на живиот Бог...

„Неговиот народ никогаш не би знаел за пораз, ако тие би останале во 
сенката на Семоќниот, бидејќи во секоја борба покрај нив бил Оној кој е 
помоќен од сите ангели.“ – Коментари на библиски текстови, 111.

„Мора да постои постојана вера и доверба во Водичот на нашето 
спасение. Ние мора да ги почитуваме Неговите наредби. Ѕидовите на 
Ерихон паднале како резултат на почитувањето на наредбите.“ – The Re-
view and Herald, July 12, 1887.

Господ нека ни помогне овие поуки да ги примиме во нашето срце додека 
грижливо се подготвуваме за влез во небесниот Ханан, милостиво водени 
преку жртвата и силата на моќниот Водич на нашето спасение, Господ 
Исус Христос!

             Оддел за саботна школа при Генерална конференција

ПРЕДГОВОР
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Сабота, 5. јануари 2019. 

Доброволен прилог во првата 
сабота За централата на 

Западното поле во Зимбабве
Зимбабве е држава во Јужна Африка 

која нема излез на море, позната по својот 
впечатлив пејзаж, големите минерални 
наоѓалишта и разновидните диви животни. 
На моќната река Замбези, Викториините 
водопади, едно од седумте чуда на 
природата, имаат громогласен пад од 108 
метри висина во тесната клисура Батока.

Зимбабве се граничи со Јужна Африка, Боцвана, 
Замбија и Мозамбик. Оваа нација, која брои околу 16 милиони жители, 
ужива целосна верска слобода. Поголемиот број на христијани во 
Зимбабве се протестанти. Протестантски христијански цркви со голем 
број на членови се англиканската, потоа црквата на Адвентистите на 
седмиот ден и методистичката црква. Римокатолици има околу милион.

Во 2008 година, кога инфлацијата скокнала на астрономски 231 
милион проценти, националната валута целосно девалвирала и станала 
безвредна. За да ја стабилизира економијата, владата ја усвоила 
употребата на американскиот долар како главна валута.

Веста на реформацијата допрела до Зимбабве во 1928 година. Т.Т 
Ндлову, учител во мисијата Солуси, во канцеларијата на својот проповедник 
видел писмо со меморандум на Реформното движење на Адвентистите на 
седмиот ден. Бидејќи не знаел за постоењето на една таква организација, 
тој ја препишал адресата и почнал да се допишува со браќата од Европа. Тој 
наскоро почнал да ја проповеда веста на реформацијата и бил протеран 
од мисијата назад во родната област, каде што најпосле ја основал првата 
црква на Реформното движење во Африка. Во 1951 година непријателот 
го нападнал Реформното движење и предизвикал поделба во црквата, но 
верните членови се прегрупирале – и од тоа време делото стабилно се 
развива, а тоа придонесува за основање на полиња и мисии. Неодамна 
браќата од Зимбабве започнале разни проекти, и преку самоодрекување 
му подигнале споменик на Бога – црквена зграда. Сега треба да се изгради 
централа со службени простории, градина и здравствен центар. 

Ги повикуваме сите наши браќа, сестри и пријатели низ целиот свет 
на молитва и донација кои би допринеле за завршување на овој голем 
проект достоен на оваа пионерска држава од африканскиот континент.

 Вашите браќа од Западното поле на Зимбабве
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 1. лекција          Сабота, 5. јануари 2019.

Храбриот лидер
„Бидете силни и нека крепне срцето ваше, сите вие што имате верба 

во Господ!“ – Псалм 31:24.

„Ти можеш да го достигнеш идеалот кој е од Бога одреден за тебе, 
ако одлучиш твоето сопствено ‘јас’ да не биде проткаено во сѐ што 
работиш. Свеста дека да се трудиш во духот и во постапките да 
станеш сличен на Христа ќе ти даде сила, утеха и храброст.“ – Слуги 
на евангелието, 164.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Здравје и среќа, 497-502 . 

Недела             30. декември

1. ВРЕДНОСТА НА ВЕРНИОТ ВОДИЧ

а. Што треба да научиме од начинот на кој Израелците реагирале 
на Мојсеевата смрт? Повторени закони 34:7,8; Псалм 112:6.

„Израелците биле во длабока жалост за својот покоен водич, и 
триесет дена посветиле на служба во знак на сеќавањата на него. 
Никогаш порано, додека бил жив, не ја сфаќале така вредноста на 
неговите мудри совети, неговата татковска нежност и непоколеблива 
вера. Со ново и подлабоко почитување се сеќавале на драгоцените 
поуки кои им ги давал во животот.

Мојсеј бил мртов, но неговото влијание не исчезнало заедно со 
него, требало и понатаму да живее и да делува во срцата на народот. 
Уште долго тие ќе го носат споменот на тој свет и несебичен живот кој 
и понатаму со својата тивка и убедлива сила менувал и обликувал – 
дури и оние кои не сакале да слушаат додека бил жив.“ – Патријарси и 
пророци, 481.

б. На какво размислување треба да нѐ наведе загубата на оние 
кои го носеле товарот? Псалм 116:15.

„Оние кои го носат товарот и жештината на денот, не би требало да 
ги оставиме да паднат под тој товар.“ – The Review and Herald, December 
15, 1885.
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Понеделник         31. декември
 

2. НЕГУВАЊЕ НА ПОЧИТ

а. Зошто треба да ја нагласиме важноста на почитта кон 
богобојазливите водачи? Евреите 13:17; 1. Тимотеј 5:17.

___________________________________________________________

„За имињата на од Бога избраните слуги, без никаква почит, а во 
некои случаи дури и со отворен презир, зборуваат оние чија должност е 
да ги поддржуваат тие луѓе и да им ги држат рацете. Децата и младите 
не пропуштаат да ги слушаат забелешките на своите родители на сметка 
на свечените опомени и укори упатени преку Божјите слуги. Тие ги 
разбираат презрените шеги и потценувачките изрази кои често допираат 
до нивните уши и тоа ги наведува да ги ставаат светите и вечни интереси 
на исто рамниште со она што е обично и земно. Со ваквото однесување 
родителите создаваат неверници од своите деца веќе во самото нивно 
детство. Таквите деца без никаква почит застануваат против секој од 
Бога даден укор и осуда на гревот...

„Многумина наоѓаат посебно задоволство во задржувањето на 
реалните или вообразени недостатоци на оние кои носат тешки 
одговорности во институциите на Божјото дело. Тие ги губат од вид 
остварените успеси кои се резултат на неуморната работа и несебична 
предаденост на делото, додека некои привидни грешки и последици од 
нешто што веќе е направено особено ги нагласуваат, тврдејќи вообразено 
дека тие тоа би го направиле подобро и со видни резултати. Меѓутоа, 
ако тоа им било препуштено на нив, тие - исплашени од тешкотиите - 
би одбиле да се нафатат на овие должности, или би управувале далеку 
поневнимателно од оние кои, прифаќајќи се за делото продолжуваат 
по патот кој Бог, во Своето провидение, го отворил, пред нив.“ – 4. 
Сведоштво, 195,196.

б. Како можеме денес да покажеме почит кон нашите водачи? 
Евреите 12:12,13; Јов 4:4.

___________________________________________________________

„Изговорените зборови на критикување често пати имале многу 
обесхрабрувачки ефект. Но секогаш одново и одново, во нивните 
потреби, Господ им праќал упатства да одат право напред, да го 
следат својот Водич. Јас бев поучена да ги подигнам рацете кои паѓаа, 
да ги зајакнам слабите колена, да ги охрабрам верните работници со 
Господови зборови.“ – Manuscript Releases, vol. 6, p. 409.
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Вторник            1. јануари

3. НАСЛЕДНИКОТ НА МОЈСЕЈ

а. Кој бил назначен да биде видлив водич на Израел после смртта 
на Мојсеј? Какви биле неговите квалификации? Повторени 
закони 34:9.

___________________________________________________________

„Исус Навин од тогаш бил признат водич на Израел. Тој особено бил 
истакнат како борец, и неговите дарови и способност во тој момент 
од историјата на неговиот народ биле исклучиво ценети. Одважен, 
одлучен и истраен, неподмитлив, заборавајќи на себе во грижата за 
оние кои му биле доверени, и над сѐ вдахновен со жива вера во Бога 
– тоа биле карактерните црти на човекот кој бил избран од Бога да ги 
предводи израелските чети при влезот во ветената земја. За целото 
време на престој во пустината, тој бил Мојсеев прв советник; неговата 
тивка и искрена верност и истрајност, постојаност кога многумина 
се сомневале, цврстина да остане на страна на вистината дури и во 
опасност, укажувале на него како на достоен наследник на Мојсеј и 
пред Бог да го повика да ја заземе таа висока положба.“ – Патријарси 
и пророци, 481,482.

б. Кој став бил првата тајна на успехот на Исус Навин? Исаија 
57:15; 66:2.

„Исус Навин со најголема загриженост и без самодоверба гледал 
на задачата која се наоѓала пред него.“ – Патријарси и пророци, 482.

в. Објасни го планот што го претставил Бог. Кој бил единствениот 
начин на кој Исус Навин можел да го исполни? Исус Навин 1:1-5,9.

___________________________________________________________

 „Исус Навин бил мудар војсководец, затоа што Бог бил негов 
водач.“ – Conflict and Courage, p. 116.

„Господ му ветил на Исус Навин дека ќе биде со него како што бил 
и со Мојсеј и дека освојувањето на Ханан ќе му го направи лесна 
задача, под услов да биде верен на сите Негови заповеди. Исус Навин 
бил сериозно загрижен како да го изврши добиениот налог и да го 
воведе народот во Хананската земја, но ова ветување ги отстранило 
сите негови стравувања.“ – 4 Сведоштво, 156,157.
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Среда         2. јануари

4. ХРАБРОСТ ВО ПОСВЕТЕНОСТА 

а. Што Бог повеќе пати му рекол на овој нов водич? Зошто? Исус 
Навин 1:6,7. 

___________________________________________________________

„Дали мислите дека сите овие инструкции би му биле дадени на Исус 
Навин доколку немало опасност неговото битие да потпадне под лажни 
влијанија? Токму затоа што знаел дека поради неговото настојување 
да биде праведен ќе им се спротивставува на најсилните влијанија, 
Господ во својата милост му наредил да не оди ни лево ни десно. Тој 
имал должност најстрого да се држи до правецот кој му го одредил Бог... 
Да не постоеле толку големи опасности пред Исус Навин, Господ не би 
му напомнал повеќепати: ‘Биди слободен и храбар!’ Но Исус Навин во 
своите настојувања и одговорности го земал Бога за свој водич.

Нема поголема измама од онаа кога човекот претпоставува дека во 
било каква потешкотија може да најде подобар водич од Бога, помудар 
советник од Него во било каква ситуација или посилна одбрана при било 
каква опасност.“ – Коментари на библиски текстови, том 2, 993.

б. Со што требало да биде опремен Исус Навин за да биде во 
можност да ги изврши Божјите планови? Исус Навин 1:8. Што 
можеме ние од ова да научиме?

„Иако библиската религија ги отелотворува принципите на 
активностите во службата, таа во исто време ја истакнува потребата да 
се бара мудрост од Изворот на мудроста. На што се темели неговата 
победа? На тоа што за Речта Божја размислувал и дење и ноќе...

Оние кои се повикани да бидат советници треба да бидат несебични 
луѓе, луѓе со вера и молитва, луѓе кои не се осудуваат да се потпрат само 
на својата човечка мудрост, туку искрено се молат за просветлување 
и разум како својата должност да ја извршат на најдобар начин. Исус 
Навин, како водич на израелскиот народ, грижливо ги прелистувал 
книгите во кои Мојсеј верно ги забележал од Бога дадените упатства – 
Неговите барања, упатства, укор и ограничувања – само за да не тргне 
непромислено и без совет. Исус Навин не се осудил да се потпре на 
сопствените побуди, или на својата човечка мудрост. Сѐ она што доаѓало 
од Христа, кој дење бил скриен во столбот од облак а ноќе во столбот од 
оган, тој го сметал за многу значајно и за свето.“ – Коментари на библиски 
текстови, том 2, 993,994.
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Четврток           3. јануари

5. ХРАБРОСТ ЗА ВИСТИНСКАТА РАБОТА 

а.  Каква сигурност имаме додека настојуваме да бидеме храбри 
при извршувањето на нашата работа во Господовото лозје? 
Псалм 31:24; Исаија 41:10.

„Ако оние кои се носители на начелата се онесвестат и паднат, кој 
ќе дојде и ќе го заземе нивното место?... Зарем не постојат луѓе кои ќе 
му се посветат на Бога, со душата, телото и духот, кои ќе одат напред 
и ќе ги просветлуваат другите?...

Факелот на вистината мора да се однесе во мрачните краеви на 
светот. Додека ангелите ги држат ветровите, ние мора да работиме 
онака како што работел Исус...

Кога би работеле верно, стрпливо и со љубов, би имале стотина работници 
онаму каде што сега имаме еден. Неискористените можности запишани 
се во истата книга каде што се запишани и зависта и бунтот против Бога, и 
сведочат против нас.“ – The Review and Herald, December 15, 1885.

 Овој свет е големо Божјо поле за работа. Тој ги откупил жителите 
на овој свет со скапоцената крв на својот единороден Син и Тој сака 
Неговата порака на милост да допре до сите луѓе. Оние на кои им е 
доверена оваа работа ќе бидат тестирани и испитувани, но тие мора да 
имаат на ум дека Бог е во нивна близина, дека ќе ги зајакне и подржи.

Тој не бара од нас да се потпреме на некоја скршена трска. Ние 
не треба да бараме човечка помош. Нека ни помогне Бог да не го 
ставаме човекот на местото на кое Тој треба да биде... Господ е наша 
‘вечна тврдина’ (Исаија 26:4).“ – Reflecting Christ, p. 352.

„Биди храбар во Господа. Сети се како Тој е милостив и нежен, колку 
е голема Неговата сила која те чува. Она што луѓето не успеале да го 
направат, Бог го направил. Дај му чест. Биди им пример на побожност 
на сите со кои си во контакт. Бог нека биде судија. Твојата работа е да 
го сакаш Бога, да му служиш и на другите да им бидеш од корист.“ – 
Manuscript Releases, vol. 19, p. 151.

Петок              4. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. За што требало Израелците да размислуваат уште додека Мојсеј бил жив?
2. Како можам да бидам во опасност да ја поткопам ефективноста на верните 

водачи?
3. Објасни ја тајната на успехот на Исус Навин од самиот почеток на неговото дело. 
4.  Како Исус Навин успеал да ја развие храброста?
5.  Што треба нас да нѐ поттикне да го негуваме квалитетот на храброста?
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 2. лекција                 Сабота, 12. јануари 2019.
 

Соработката води до успех

„Со вера блудницата Раав не загина заедно со неверниците откако 
благонаклоно ги прими извидувачите и ги изведе по друг пат.“ – 
Евреите 11:31.

„Во незнабожечкиот Ерихон една жена посведочила: ‘Зашто Господ 
вашиот Бог Тој е Бог горе на небесата и долу на земјата’ (Исус Навин 
2:11). Познавањето на Господа кое на тој начин го стекнала, го 
издејствувало нејзиното спасение.“ – Пророци и цареви, 369.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 369,370, 375-378. 

Недела               6. јануари

1. НАСОКИ ЗА ЕФИКАСНОСТ

а. Што покажува дека Исус Навин планирал ефикасно, како човек 
од акција? Исус Навин 1:10-15. Како тоа треба да нѐ мотивира 
нас денес?

„Отворено и јасно да им ги изнесете плановите на сите оние на 
кои може да се однесуваат, воедно да се погрижите тие планови 
да бидат добро сфатени. Потоа од раководителите на различни 
оддели побарајте да учествуваат во спроведувањето на тие планови. 
Ако правилно го прифатиме и заинтересирано и со добра волја 
го применуваме овој докажан метод кој ги менува работите од 
корен, ќе избегнеме многу бескорисни работи, многу непотребни 
разногласија.“ – Евангелизам, 94.

„Работниците брзо нека се организираат во групи, двајца по 
двајца, и нека работат во Христов дух, следејќи ги Неговите планови. 
Дури и ако се вклучи некој Јуда во делото како работник, Господ ќе се 
погрижи за делото. Неговите ангели ќе одат напред и ќе приготвуваат 
пат. Пред тоа, секој голем град ќе ја слушне важната вест, и илјадници 
ќе ја запознаат вистината. Разбудете ги црквите, извадете ја свеќата 
од под садот.“ – Medical Ministry, p. 303.
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Понеделник           7. јануари
 

2. СТЕКНУВАЊЕ ДОВЕРБА И ПОДДРШКА
а. Како племињата од источната страна на Јордан го увериле Исус 

Навин во својата доверба и поддршка? Исус Навин 1:16,17. 
Што можеме да научиме од ова?

„Христова волја е Неговите следбеници вистински да се зближат и 
обединат во црквата, да ги почитуваат редот, дисциплината и правилата 
и да се потчинуваат едни на други, правејќи се еден со друг поголеми од 
себе. Единството и довербата се битни услови за напредок на црквата. 
Кога секој член би се чувствувал потполно независен во своите постапки, 
одејќи секој по свој посебен пат, како црквата би можела да биде сигурна 
во миговите на опасност и ризик? Напредокот, па и самиот опстанок на 
црквата зависат од брзото, единствено делување и взаемната доверба 
на нејзините членови. Кога знакот на трубата, во некој критичен момент, 
ќе предупреди на опасноста која надоаѓа, неопходно е брзо и енергично 
делување, не задржувајќи се на опширно расправање за причините и 
последиците на настанатите тешкотии, бидејќи со тоа на непријателот би 
му се дала предност да добие во време, додека со единство во акцијата 
многу души би можеле да се спасат од пропаст.

Меѓусебната доверба на членовите е многу важна за напредок на 
црквата. Единството на акцијата е од посебно значење во тешките 
ситуации на верските кризи. Еден невнимателен чекор, една 
непромислена постапка може да ја турне црквата во тешкотии и 
искушенија од кои со години нема да може да се ослободи. Еден член 
исполнет со неверство може да му пружи прилика на непријателот да 
ѝ наштети на цела црква и поради тоа многу души да бидат загубени.“ 
– 3. Сведоштво, 445,446.
б. Како народот го охрабрил Исус Навин? Исус Навин 1:18. Како ние 

можеме да се инспирираме од оваа поддршка кон раководството?

„Да не се обесхрабруваме меѓусебно. Да се држиме заедно со цел 
секоја гранка од делото Божјо да ја направиме успешна. Ако некој дојде 
кај вас и ве обесхрабрува зборувајќи ви дека делото во некоја наша 
институција ја поминало секоја мерка, речете му: 'Жал ми е што е така, 
ајде да им помогнеме ако имаат потешкотии.' Зборувајќи на тој начин, 
можете да избегнете големо зло кое би се предизвикало доколку 
не сочувствувате со нив и одбивате да им помогнете на оние кои се 
можеби погрешно претставени. Да не ги обесхрабруваме никогаш 
дури ни оние кои работеле погрешно, однесувајќи се кон нив како да 
ни направиле непростлив грев.“ – Counsels on Health, p. 243.
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Вторник            8. јануари

3. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИКОТ

а. Каков чекор презел Исус Навин кога при патувањето се соочил 
со вистинска препрека? Исус Навин 2:1 (прв дел).

„Израелците сѐ уште се наоѓале на источниот брег на Јордан, 
кој претставувал прва пречка при освојувањето на Ханан. Првата 
Божја порака упатена до Исус Навин гласела: ‘Стани, премини 
преку тој Јордан ти и сиот тој народ во земјата што им ја давам на 
синовите Израелови.’ Што се однесува до начинот на кој требало да 
ја преминат реката, не му било дадено никакво упатство. Меѓутоа, 
Исус Навин добро знаел дека кога Бог нешто ќе нареди, Тој секогаш 
ќе најде и начин неговиот народ да ја изврши таа заповед. Со таква 
вера бестрашниот водач веднаш почнал со подготовки за тргнување.

Неколку километри од другата страна на реката и токму спроти 
местото каде што Израелците биле улогорени се наоѓал големиот 
и добро утврден град Ерихон. Тој град всушност бил клуч за целата 
земја, па за Израелците значел сериозна пречка. Затоа Исус Навин 
пратил двајца млади луѓе да го извидат градот за да видат колку 
жители има, колку богатство и какви му се тврдините.“ – Патријарси 
и пророци, 482.

б. Објаснете ја состојбата на умот на жителите на Ерихон и 
заштитата која ја дала Рава кога нејзиниот живот бил во 
опасност. Исус Навин 2:1 (последен дел)-9.

„Ужасните казни со кои Бог ги погодил идолопоклониците во 
земјата од која биле изведени Израелевите синови, ги исполниле со 
страв и трепет сите народи кои живееле на земјата.“ – Коментари на 
библиски текстови, том 2, 994.

в. Што е тоа што Рава го препознала како клуч на силата на 
Израелците? Исус Навин 2:10,11.

 „Преку учењето за жртвениот систем, Христос требало да биде 
воздигнат пред народите, така што секој кој што ќе го впери погледот 
во Него да може да живее. Сите оние, кои како Рава Хананката... се 
откажале од идолопоклонството за да Му служат на вистинскиот 
Бог, требале да се соединат со Неговиот избран народ.“ – Пророци и 
цареви, 19.
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Среда            9. јануари

4. НЕЗНАБОЖЕЧКАТА ДУША ОБРАТЕНА 

а. Со која постапка Рава ги заштитила Божјите луѓе, а за возврат и 
самата добила заштита? Исус Навин 2:12-20. На што нѐ поучува 
тоа?

„Оние што бдеат над душите, кои потполно се посветиле на 
спасување на заблудените со тоа најдобро работат и за своето лично 
спасение.“ – 5. Сведоштво, 607.

б. Што направила таа жена како знак на договор? Исус Навин 
2:21. Колку е важна соработката во делото Божјо?

„Многу работи се кажани во однос на прашањето за неефикасноста 
на човечките напори, но сепак Господ не прави ништо за спасението 
на душите без соработка со човекот.“ – Fundamentals of Christian 
Education, p. 217.

в. Што треба да научиме од претпазливоста на извидниците? 
Исус Навин 2:22.

„Има поединци кои својата склоност на лесноумност и 
непромислени чекори ги нарекуваат храброст и јунаштво. Тие 
непотребно се изложуваат на опасност и паѓаат во искушенија од 
кои само Бог со некое чудо би можел да ги изведе неповредени и 
неосквернати...

Драгоцените Божји ветувања не се дадени за да го храбрат човекот 
во пречекорување на дозволеното ниту тој да се повикува на нив кога 
без потреба се изложува на некоја опасност. Господ од нас очекува во 
својот живот понизно да се потпреме на Неговото провидение. ‘Патот 
на човекот не е во неговата власт ниту пак на човекот кој оди во власта 
да управува со своите чекори.’ Секоја напредок кој ќе го оствариме во 
својот живот и самиот наш живот е во Божји раце. Ништо не можеме 
да постигнеме без Божја дозвола и без Негов благослов. Тој со Својата 
рака може да ни подари успех во животот и благослов, а може и да ја 
подигне Својата рака против нас. ‘Предај му го својот пат на Господа 
и надевај се во Него, и Тој ќе те води.’ Од нас како Божји деца се бара 
да сочуваме цврст и доследен христијански карактер. Секогаш треба 
да бидеме разумни и понизни и внимателно да постапуваме со оние 
на кои тие доблести им недостигаат.“ – 3. Сведоштво, 482.
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Четврток         10. јануари

5. НАДЕЖ И ОХРАБРУВАЊЕ 

а. Што му пренеле извидниците на Исус Навин кога се вратиле 
во израелскиот логор? Исус Навин 2:23,24. Колку се важни 
зборовите на охрабрување?

„Оние кои секојдневно му се посветуваат на Бога му ја прикажуваат на 
светот и радосната страна на религијата. Не треба да го срамиме Бога со 
тажното прераскажување на тешкотиите кои нѐ погодуваат. Сите искушенија 
кои ги прифаќаме како воспитни средства во животот на крај ќе ни донесат 
радост. Целиот наш верски живот ќе биде исполнет со мирисот на добри 
дела и зборови кои воздигнуваат и облагородуваат. На непријателот му е 
драго кога ќе види потиштени души со наведнати глави. Тој сака неверниците 
да стекнат погрешен впечаток за нашата вера. Но Бог сака нашите мисли да 
бидат насочени кон нешто повозвишено. Тој сака секоја душа да триумфира 
во силата на Искупителот.“ – Коментари на библиски текстови, том 4, 1183.

б. Подоцна, кога Ерихон бил уништен, како Израелците се 
однесувале кон Рава и нејзиното семејство? Исус Навин 6:21-
23,25. Што покажува дека победата со вера е возможна, без 
оглед на кој грев сме се предале? Евреите 11:31.

„Тврдокорноста на гревот е во волјата. Ставете ја својата волја 
на Божја страна; немојте себеси повеќе да се ставате во положба 
на грешница, блудница. Можеби не можете јасно да го видите 
избавувањето од гревовите кои сте ги негувале и постојано сте ги 
зајакнувале. Единствениот начин е да ги признаете своите гревови, 
да ги отфрлите и да верувате дека Исус ќе ви ги прости.“ – Testimonies 
on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, pp. 140, 141.

Петок             11. јануари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како јас во своите мисионерски напори можам да бидам ефикасен како 

Исус Навин?
2. На кој начин можам да дадам поддршка како што му дале на Исус Навин 

племињата од источната страна на Јордан?
3. Каков е Божјиот план за „Рава“ со која секојдневно се среќаваме?
4. Зошто внимателноста и промисленоста се важни особини во време на 

опасност?
5. На кој начин мојот говор може да биде сличен на извештајот на 

извидниците?
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3. лекција             Сабота, 19. јануари 2019.

Да се држиме до Божјото 
присуство

„И им заповедаа на луѓето, велејќи: „Кога ќе го видите ковчегот на 
заветот на Господ, вашиот Бог, и (нашите) свештеници, левитите, како го 
носат, тргнете и вие од вашето место и одете по нив.“ – Исус Навин 3:3.

„Проучувајте ги внимателно искуствата на Израелците кога 
патувале за Ханан. Проучувајте го третото и четвртото поглавје од 
книгата на Исус Навин, каде што е забележана нивната подготовка 
за премин преку Јордан и влезот во ветената земја.“ – Коментари на 
библиски текстови, том 2, 994.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 483-486; 
                           1. Сведоштво, 645-653;
                            Рани списи, 32.

Недела               13. јануари

1. ПОГЛЕД ФОКУСИРАН НА ВЕРАТА

а. Која јасна наредба ја издал Исус Навин во врска со ковчегот 
на заветот, симболот на Божјото присуство во Израел? Зошто? 
Исус Навин 3:2-4.

„Божјиот ковчег бил свет ковчег, направен да служи како складиште 
на десетте заповеди, законот кој го претставувал Бога. Тој ковчег е 
сметан за слава и сила на Израел. Знакот на Божјото присуство бил 
положен на него и ден и ноќ.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 101.

б. Во која смисла, со преносно значење, ковчегот на заветот на 
небото е еднакво значаен за нас денес? Евреите 8:1,2; 9:3-5.

„Сатаната презел секакви мерки за да не допре до нас нешто што 
ќе нѐ опомене, укори или поттикне да ги отфрлиме нашите заблуди. 
Сепак постои еден народ кој ќе го носи Божјиот ковчег.“ – Сведоштво 
за проповедници, 411.
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Понеделник           14. јануари 
2. ПОДГОТОВКА ЗА ДА СЕ ВИДАТ ВЕЛИЧЕСТВЕНИ РАБОТИ
а. Како Исус Навин ги упатил Израелците да се подготват со цел на 

чудесен начин да го доживеат Божјото присуство? Исус Навин 3:5.

б. На кој начин денес Бог нѐ посветува или чисти, и што вклучува тој 
процес од наша страна? Тит 2:14; Матеј 16:24.

„Вистинска посветеност доаѓа преку развивање на принципот на 
љубовта...

„Посветеноста не е задача за еден момент, час или ден, туку за цел живот. 
Таа не се добива со среќен наплив на чувства, туку со непрекинато отфрлање 
на гревот и доследно живеење за Христа.“ – Делата на апостолите, 560.

„Вистинското посветување... не е ништо друго од секојдневно умирање 
на сопственото ‘јас’ и потполно потчинување на Божјата волја. Додека бев 
во Орегон, ми беше покажано дека некои од неодамна основаните цркви 
во Нова Англија се во опасност да подлегнат на отвореното влијание на 
таканаречената посветеност. Некои ќе бидат заведени од ова учење, додека 
други, сфаќајќи ја лажливоста на неговото влијание, ќе ја увидат опасноста 
која тоа ја донесува и ќе го отфрлат. Посветеноста која Павле ја препорачува 
била постојаната борба со своето ‘јас’. ‘Секој ден умирам’, нагласува тој. Тој 
почувствувал дека неговата волја и неговите желби се во постојан судир со 
барањата на должностите и со Божјата волја. И наместо да се поведува по 
своите склоности, тој ја прифатил Божјата волја, колку и да е таа непријатна, 
болна и распнувачка за неговата природа.“ – 4. Сведоштво, 299.

„Вистинската посветеност значи хармонија со Бога, единство со Него 
по карактерот. Тоа се постигнува по пат на потчинување на оние начела 
кои се препис на Неговиот карактер.“ – 6. Сведоштво, 350.

„Овде се истакнува библиската посветеност. Посветеноста не е само 
надворешен облик на побожност, туку вистинска светост која се добива 
со посредство на вистината. Тоа е всушност од срце прифатена вистина и 
практично применета во секојдневниот живот.“ – 1. Сведоштво, 339.

в. Кому му е заповедано да биде првиот кој би го ризикувал својот 
живот и безбедност поради народот? Исус Навин 3:6-8.

„Свештениците ја послушале наредбата од својот водич, и тргнале пред 
народот, носејќи го ковчегот на заветот. Наредено му е на мноштвото да се 
повлече, така што околу ковчегот имало три четвртини милји празен простор. 
Огромното мноштво народ со длабока заинтересираност ги набљудувало 
свештениците кои оделе кон брегот на Јордан. Ги гледале како со светиот 
ковчег постојано одат напред, кон бујната и разбранувана река, сѐ додека не 
ги наквасиле своите стапала во водата.“ – The Signs of the Times, April 7, 1881.
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Вторник           15. јануари

3. СИГУРНОСТ ЗА БОЖЈОТО ПРИСУСТВО

а. Кое ветување е исполнето над посветените Божји луѓе кои во 
опасност го носеле светиот ковчег? Исаија 43:2.

___________________________________________________________

„Четири небесни ангели секогаш го следеле ковчегот на сите негови 
патувања, да го чуваат од сите опасности и да ја исполнат секоја 
задача во врска со ковчегот.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

б. Какво ветување дал Бог во врска со носењето на ковчегот по 
надојдената вода во реката Јордан? Исус Навин 3:9-13.

___________________________________________________________

в. Каква надеж Бог му дава на секој кој денес го носи бремето 
и верно чекори напред „носејќи го ковчегот“, ширејќи ја 
сегашната вистина во тешки и неизвесни околности? Псалм 
126:4-6.

___________________________________________________________

 „Има моменти кога на Божјиот слуга поради недостаток на 
средства потребни за едена темелна и совесна работа, му изгледа 
потполно невозможно да го продолжи делото кое мора да се 
заврши. Некои пак, стравуваат дека со средствата кои им се дадени 
на располагање не можат да го извршат сѐ она што го сметаат за своја 
должност. Меѓутоа, ако продолжат напред со вера, спасението Божјо 
ќе се покаже и нивните напори ќе бидат наградени со успех. Оној кој 
им наложил на своите следбеници да одат по светот, ќе го поддржи 
секој работник кој покорувајќи се на Неговиот налог, настојува да ја 
објавува Неговата порака.

При изградбата на своето дело Бог не го направил патот пред 
своите слуги потполно лесен и јасен. Тој понекогаш ја тестира верата 
на својот народ создавајќи околности кои го присилуваат да чекори 
напред само со вера. Тој честопати ги доведува своите слуги до тешка 
и речиси безизлезна состојба и им налага да одат напред, иако им се 
чини дека веќе ги наквасиле своите нозе во брановите на Јордан. Во 
таквите моменти, кога молитвите на Неговите слуги се издигаат кон 
Него со најсилна вера, Бог пред нив отвора пат и ги носи ‘на пространо 
место’.“ – Делата на апостолите, 357.
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 Среда            16. јануари

4. БОЖЈАТА РАКА НА ДЕЛО 
а. Каков неверојатен резултат следел откако свештениците 

безусловно ја послушале наредбата која им ја упатил Бог 
преку Исус Навин? Исус Навин 3:14-17; 4:18. 

„Извршувајќи ја наредбата на својот водач, свештениците тргнале 
пред народот, носејќи го ковчегот на заветот. Израелската војска се 
подготвила да појде по тој симбол на божествено присуство. Кога 
мноштвото народ стигнало на брегот на реката Јордан и свештениците 
ги натопиле нозете во водата, водата се повлекла, така што оставила 
суво речно дно. Свештениците продолжиле да одат по исушеното 
дно на реката, носејќи го Божјиот ковчег, а по нив одел цел Израел. 
Според Божјата заповед, свештениците застанале на средината на 
речното корито сè додека целиот израелски народ не премине на 
спротивниот брег. Со тоа во мислите на народот на најсилен начин 
бил втиснат фактот дека Јордан бил повлечен од онаа иста сила која 
пред четириесет години на нивните татковци им го отворила патот 
преку Црвеното море.

Многумина кои како деца преминале преку Црвеното море, сега 
благодарение на слично чудо преминале и преку Јордан, како војници 
опремени за борба. Бидејќи целиот народ преминал на другиот брег, 
Исус Навин им наредил на свештениците да излезат од речното 
корито. Штом тие, носејќи го светиот ковчег, се нашле на сигурно, на 
спротивниот брег, Бог ја повлекол Својата моќна рака и насобраната 
вода се вратила во своето природно корито. Јордан продолжил 
несопирливо да тече, прелевајќи се преку своите брегови.“ – 4. 
Сведоштво, 157,158.

б. На кој начин и зошто ова чудо требало да се сочува во 
сеќавањата? Како ова влијаело на околните народи? Исус 
Навин 4:4-9; 21-24; 5:1.

„Исус, Синот Божји, кој бил придружуван од ангелите, одел пред 
ковчегот кога бил донесен пред Јордан и водата во Негово присуство 
се раздвоила. Христос, ангелите покрај ковчегот и свештениците 
стоеле во коритото на реката додека целиот Израел не поминал преку 
Јордан.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

„Кога аморејските и хананските цареви чуле дека Бог пред синовите 
Израелови ги запрел водите на Јордан, нивното срце се „стопи“ од 
страв.“ – Патријарси и пророци, 485.
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Четврток          17. јануари

5. ДОЖИВУВАЊЕ НА НОВО ИСКУСТВО 

а.  Зошто обичајот на обрежување бил укинат, и зошто сега 
повторно е воведен? Исус Навин 5:2-9.

___________________________________________________________

„Привременото укинување на обрезанието од времето на 
бунтот во Кадес, за Израелците било постојано сведоштво дека е 
раскинат нивниот завет со Бога. И прекинувањето на празнувањето 
на пасха, споменот на нивното ослободување од Египет, исто така 
претставувало очигледен доказ за тоа со какво негодување Господ 
ја гледа нивната желба да се вратат назад во земјата на своето 
робување. Но сега поминале годините на отфрленост. Бог уште еднаш 
ги признал Израелците како свој народ и знакот на заветот повторно 
е воспоставен. Чинот на обрезание е извршен над сите што биле 
родени во пустината.“ – Патријарси и пророци, 485.

б. Што друго ја одбележало победничката состојба на Израелците 
после чудото на реката Јордан? Исус Навин 5:10-12.

___________________________________________________________

„Сега Господ на толку видлив начин ја покажал Својата моќ и Својата 
наклоност кон Израелците како кон Свој народ, отворајќи го Јордан 
пред нив, така што нивните непријатели веќе не можеле да ги срамат. 
Маната, со која дотогаш биле одржувани во живот, престанала 
да паѓа; бидејќи Израелците почнале да ги јадат плодовите на таа 
благословена Хананска земја, така што маната веќе не им била 
потребна.“ – 4. Сведоштво, 159.

Петок             18. јануари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како јас денес треба да гледам на ковчегот на заветот?
2. Какво значење има подготвеноста на свештениците да зачекорат во реката 

Јордан?
3. Како јас денес можам да го носам ковчегот на заветот?
4. Зошто Бог понекогаш одлучува да прави чуда како оние на Јордан?
5. Зошто обредот на обрежување бил толку значаен за влез во ветената земја? 

Кој обред е значаен за нас додека копнееме за небесниот Ханан? Зошто?
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4. лекција             Сабота, 26. јануари 2019.

Победа во Ерихон
„Преку вера паднаа ѕидовите на Ерихон, откако беа обиколувани 

цели седум дена.“ – Евреите 11:30.

„Христос и Неговите ангели биле присутни додека ковчегот кружел 
околу Ерихон, конечно ги собориле масивните тврдини на градот и го 
предале Ерихон во рацете на Израелците.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 4. Сведоштво, 159-164. 

Недела                                  20. јануари

1. ЧУДЕСНА СРЕДБА

а. Додека Исус Навин во близина на Ерихон размислувал и се 
молел, кого го сретнал и какво прашање му поставил? Исус 
Навин 5:13.

___________________________________________________________

„Повлекувајќи се од другите, за во тајна молитва да побара Божја 
помош и Негово водство, Исус Навин здогледал еден вооружен 
војник, со величествен раст со меч во раката. Исус Навин во него не 
препознал ниту еден од израелските војници, а сепак не личел ниту 
на непријател.“ – 4. Сведоштво, 159.

б. Кој бил воинот со возвишен раст и заповедничка појава што 
стоел пред Исус Навин? Какви инструкции му биле дадени 
тогаш? Исус Навин 5:14,15.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

„(Исус Навин 5:13-15) Тоа не бил обичен ангел. Тоа бил Господ Исус 
Христос кој ги предводел Евреите низ пустината, сокриен во огнениот 
столб ноќе и во столбот од облак дење. Поради тоа на Исус Навин му 
било заповедано да ги собуе чевлите. “ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 61.
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Понеделник           21. јануари
 

2. ДОШЛО ВРЕМЕТО

а. Што ни е кажано за Ерихон и зошто неговите порти биле 
затворени? Какво убедување Бог му дал на Исус Навин? Исус 
Навин 6:1,2.

„Една од најголемите тврдини во земјата, големиот и богат град 
Ерихон, лежел непосредно пред нив... На работ на една плодна 
рамнина што обилувала со богатство на разни тропски плодови, овој 
горд град, со своите палати и храмови полни со раскош и пороци, зад 
своите масивни тврдини му пркосел на Израеловиот Бог. Ерихон бил 
еден од центрите на идолопоклоничката служба, посебно посветен на 
богињата на Месечината, Астарота. Тука било концентрирано сѐ што 
било најодвратно и најизопачено во верата на Хананците. Израелскиот 
народ, сеќавајќи се живо на страшните последици на својот 
неодамнешен грев со Ваал-Фегора, го посматрал овој незнабожечки 
град со одвратност и гроза.“ – Патријарси и пророци, 487.

б. Објаснете ги инструкциите за освојување на градот кои Бог ги 
дал преку Исус Навин. Исус Навин 6:3-8. На кој начин слогата и 
дисциплината ја издигнале верата на целиот народ? 

„Меѓутоа, токму планот на постојано повторување на оваа 
церемонија толку долго пред конечното рушење на градските ѕидини 
им пружал прилика за барање на вера меѓу Израелците.

Требало во душата што подлабоко да се втисне свеста дека нивната 
сила не е во човечката мудрост, туку единствено во Богот на нивното 
спасение. Така се навикнувале да не се потпираат на себе, туку само 
на својот божествен Водач.

Дали и оние кои денес тврдат дека се Божји народ се однесувале 
така во слични околности? Сигурно е дека многумина повеќе би се 
задржале на своите лични планови, препорачувајќи поинакви начини 
и средства за остварување на саканата цел. Со незадоволство би се 
согласиле на еден толку едноставен чин кој не им ветува никаква 
слава, освен заслуги на послушност. Исто така, тие би се прашувале 
дали е можно на таков начин да се освои еден толку утврден град. 
Меѓутоа, законот на должност е над сè друго и тој треба да го држи 
под своја власт секое човечко резонирање. Верата е жива сила која 
ги руши сите пречки, ја совладува секоја препрека и го подига своето 
знаме во срцето на непријателскиот табор.“ – 4. Сведоштво, 163.
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Вторник           22. јануари

3. МИСТЕРИОЗНАТА ГЛЕТКА

а. Што правеле Израелците во првите шест дена додека кружеле 
околу Ерихон? Исус Навин 6:9-14. Како реагирале жителите на 
градот на оваа таинствена глетка?

„Прифаќајќи ја Божјата заповед, Исус Навин ја подготвил Израелската 
војска. Не смеел да биде преземен никаков напад. Едноставно требало 
само да кружат околу градот, носејќи го пред себе ковчегот на заветот и 
трубејќи во труби. На чело оделе борците, чета одбрани луѓе, не затоа 
за да победат со својата воена вештина и јунаштво, туку со послушност 
кон упатствата добиени од Бога. Зад нив чекореле седум свештеници 
со труби. Потоа, опкружен со сјаен ореол на Божја слава, на рацете на 
свештениците облечени во одежди што ја означувале нивната света 
служба, е носен ковчегот на Божјиот завет. Најпосле одела Израелската 
војска, секое племе под своето знаме. Вака изгледала поворката што го 
обиколувала осудениот град. Освен тупотот на силните чети и свечениот 
звук на трубите кои од околните ритчиња се одгласувале низ ерихонските 
улици, не се слушнал никаков друг глас. Кога обиколувањето околу 
градот било завршено, војската во тишина се вратила во своите шатори, а 
ковчегот на заветот бил однесен на своето место во шаторот за состанок.

Со чудење и со сѐ поголем немир стражарите на градот посматрале 
секое движење и ги известувале своите старешини. Тие не го сфатиле 
значењето на толку големото растурливо движење и парадирање; но 
кога виделе како силните чети секој ден со светиот ковчег на заветот 
и со свештениците го обиколуваат градот, оваа таинствена сцена го 
исполнила срцето на народот и на свештениците со страв. Повторно 
ги испитале своите силни тврдини и се увериле дека тие можат да му 
пркосат и на најсилниот напад. Мнозина ја исмевале помислата дека 
со ова едноставно обиколување може нешто да им се наштети. Други 
ја губеле храброста штом би ја виделе поворката која секој ден го 
обиколувала нивниот град.“ – Патријарси и пророци, 488.

б. Што се случило во седмиот ден? Исус Навин 6:15,16,20; Евреите 
11:30.

„Колку лесно небесните чети ги срушиле ѕидовите кои за неверните 
извидувачи изгледале толку страшно и неосвоиво! Божјата реч била 
единствено оружје кое било употребено во таа прилика... Делото 
во потполност било препуштено во рацете на Семоќниот.“ – 4. 
Сведоштво, 161.
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Среда            23. јануари

4. КОНЕЧНА ПРОПАСТ И НЕЈЗИНА ПРИЧИНА
а. Што заповедал Бог во врска со Ерихон, неговите жители и имоти? 

На кој начин клетвата на Исус Навин во книгата Исус Навин 6:26 
се исполнила? Исус Навин 6:17-19,24,26. 1. Цареви 16:34.

„Израелците не ја извојувале победата со сопствена сила; 
освојувањето било целосно Господово; и како првите плодови на 
земјата, градот и сето она што се наоѓало во него, било посветено 
како жртва на Бога. Врз Израел требало да биде оставен впечаток 
дека при освојувањето на Ханан тие не требало да се борат за себе, 
туку тие едноставно биле орудија во извршувањето на Божјата волја; 
да не бараат богатство или самовозвишување, туку славата на Јехова, 
нивниот Цар. Пред заробувањето била издадена команда: ‘градот, со 
сè што е во него да падне во проклетство.’ ‘Чувајте се од проколнатото, 
за да не паднете и самите во проклетство... и со тоа на логорот и на 
синовите Израелови да им донесете проклетство’.

Сите жители на градот и сѐ живо што се наоѓало во него... морале 
да ги убијат со меч... Градот бил спален. Неговите палати и храмови, 
величествените згради со сите нивни раскошни украси, со богати 
драперии и скапоцени облеки, биле проголтани во пламенот... па 
дури и почвата на која бил изграден градот, била проклета. Ерихон 
никогаш веќе не бил изграден како тврдина. Над секого кој би се 
осмелил повторно да ги гради ѕидовите што ги урнала Божјата моќ, 
била изречена казна.“ – Патријарси и пророци, 491,492.
б. Зошто Бог изрекол такво проклетство врз Ерихон? Повторени 

закони 7:2-10; 20:16-18.
„Кога ќе ги разбиеш, сотри ги“ (Повторени закони 7:2). ‘Но, во градовите 

на оние народи што ти ги дава твојот Господ Бог да ги наследиш, не 
оставај ниту една жива душа’ (Повторени закони 20:16). На мнозина овие 
заповеди им изгледаат спротивни на духот на љубовта и милосрдието, 
на она на што се укажува во други делови на Библијата. Но, всушност, 
тоа е она што го барала бесконечната мудрост и правда. Населувајќи ги 
Израелците во Ханан, Бог имал намера тие како нација да развијат систем 
на владеење што би претставувало манифестација на неговото царство 
на земјата. Тие требало да бидат не само наследници на вистинската 
вера, туку и нејзините начела да ги рашират по цела земја. Хананците 
потонале во најодвратно и најниско незнабоштво, па било неопходно 
земјата да се очисти од она што навистина го спречувало исполнувањето 
на Божјите милостиви намери.

На жителите на Ханан им била дадена доволна можност за 
покајание.“ – Патријарси и пророци, 492.
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Четврток           24. јануари

5. БОГ ЗНАЕ НАЈДОБРО
а.  Што треба да научиме од освојувањето на Ерихон? Римјаните 15:4.

„Ние како народ, немаме доволно вера. Денес се малку оние кои се 
подготвени да ги послушаат упатствата кои ги дава Бог преку Своите 
избрани слуги како што го правеле тоа Израелците при освојувањето на 
Ерихон. Војсководецот на Господовата војска не се појавил пред собирот 
на Израелци, туку разговарал само со Исус Навин кој му го пренел на 
народот сето она што му било кажано. Ним им било препуштено да 
му веруваат или да се сомневаат во неговите зборови, да ги послушаат 
заповедите кои тој им ги давал во име на Војсководецот на Господовата 
војска, или пак да се побунат против сето тоа и да го оспорат неговиот 
авторитет. Тие не можеле да ги видат војските на ангели кои под водство 
на Божјиот Син оделе пред нив; и можеле да кажат: ‘Колку е бесмислено 
ова движење, колку е смешно ова секојдневно марширање околу 
градските ѕидини и едноставно трубењето во овновски рогови! Сето тоа, 
ниту може, ниту има било какво дејство на овие силни и високи тврдини.’...

На оние кои како Негови верни деца ќе Му се предадат со сето срце и во 
потполност ќе се потпрат на Него, Тој ќе им пружи помош во секоја нивна потреба...

Бог силно работи за оние кои Му се верни и кои ја прифаќаат 
Неговата реч без прашања или сомнежи. Оној Кој го претставува 
Величеството на небото, со војската на Своите ангели, ги срушил 
ѕидовите на Ерихон, без никаква човечка помош. Тука израелските 
војници немале ништо со што би можеле да се слават и да се 
издигнуваат себеси. Сè направила само Божјата сила. Затоа луѓето 
не треба да се воздигнуваат со намера да го водат делото по своите 
лични планови, туку понизно нека се потчинат на божествената волја 
и Бог повторно ќе ја оживее нивната сила и ќе им подари слобода и 
победа на Своите деца.“ – 4. Сведоштво, 162-164.

Петок            25. јануари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. На кој начин Исус Навин добил сила за извршување на важните планови?
2. Доколку Ерихон не би бил уништен, како би влијаело тоа на понатамошната 

историја?
3. Објаснете го таинствениот начин на кој Бог ја извојувал ерихонската битка.
4. Зошто Израелците требало да изгорат сѐ, а металите да ги дадат во 

ризницата?
5. Што би можело да ме спречи да го доживеам успехот кој може да го даде Бог?
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Сабота, 2. февруари 2019.
 

Доброволен прилог во првата сабота 
За централата на 

Униската мисија во Замбија
Откако во 1964 година Замбија добила 

независност од Велика Британија, оваа држава 
станала позната како центар на мирот во 
целиот регион на јужна Африка. Тоа е земја која 
не излегува на море, со површина од 752.612 
км², со население од околу 15,5 милиони луѓе.

Замбија е прогласена за христијанска 
држава пред околу 20 години, и денес е позната 
како земја која ја почитува верската слобода.

Првиот мисионер кој ја донесол веста за 
реформацијата дошол во 1940 година. Меѓутоа, веста не била 
прифатена сѐ до 1970 година. Дури и тогаш делото не напредувало толку брзо колку 
што се очекувало поради проблемите со кои се соочувале нашите браќа во минатото 
и одлуката на владата во тоа време да го забрани регистрирањето на црква.

Сепак, нашите молитви конечно се услишени и Реформното движење на 
Адвентистите на седмиот ден регистрирано е во 1991 година. Од тогаш Божјото 
дело добро напредува. Бројот на нашите членови изнесува околу 700 души.

Централата на Унијата на нашата мисија се наоѓа на северозапад од 
земјата. Поради зголемувањето на бројот на членови, во текот на нашето 
последно заседание на делегатите, одлучено е централата да се пресели во 
главниот град Лусака, каде би имало повеќе простор за изградба на објекти 
како клиники за лечење со билки, вегетаријански ресторан и едукативен 
центар за мисионерски работници. 

Истакнатиот столб – светилник на веста за реформација секогаш делува 
како духовен катализатор во завршното Божјо дело на земјата. За жал, нашите 
средства за ширење на ова дело не се доволни. „Дали жртвата на Голгота ја 
сфаќате доволно длабоко така што сте спремни сите други интереси во својот 
живот да ги потчините на работата за спасување на души? Истата неодолива 
желба за спасение на изгубените која била обележје на животот на нашиот 
Спасител претставува обележје и на Неговите вистински следбеници. 
Вистинскиот христијанин не сака да живее за себе. Тој наоѓа вистинско 
задоволство во настојувањето сѐ што има и целото свое битие да го посвети 
на служба за Бога. На сето тоа тој е поттикнат од неискажливата желба за 
придобивање на души за Христа.“ – 7. Сведоштво, 10.

Наша искрена надеж дека љубовта и жртвата кои се откриени во Божеството 
ќе го поттикне секој верник великодушно да придонесе за спасување на светот 
кој пропаѓа.

Однапред ви се заблагодаруваме и ви посакуваме изобилни Божји благослови!
                          Вашите браќа и сестри од Замбија
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5. лекција              Сабота, 2. февруари 2019.

Агонијата во Гај
„Згрешија луѓето и ја прекршија Мојата заповед, што им ја дадов; 

украдоа од проколнатото, и го сокрија меѓу своите предмети; затоа 
синовите Израелови не можат да издржат пред непријателите свои и им 
свртеа грб, бидејќи тие потпаднаа под клетвата; нема да бидам веќе со 
вас, ако не го отстраните од вас проколнатото.“ – Исус Навин 7:11,12.

„Илјадници од нив загинале на бојно поле, бидејќи Бог не можел да го 
благослови и помага народот во кој се наоѓал само еден грешник, еден 
кој ја престапил Божјата заповед.“ – 3. Сведоштво, 239.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 3. Сведоштво, 263-272. 

Недела               27. јануари

1. СКРИЕНА ОПАСНОСТ ДЕМНЕ
а. После падот на Ерихон, за кои скриени опасности Исус Навин 

не бил свесен? Исус Навин 7:1; Кои чекори се преземени во 
меѓувреме при освојувањето на Ханан? Исус Навин 7:2,3.

„Набргу по паѓањето на Ерихон, Исус Навин решил да го заземе 
Гај, еден малечок град во една котлина, неколку километри западно 
од јорданската долина. Затоа пратил извидници кои му донеле вест 
дека во тоа место нема многу жители и дека не е потребно да праќа 
голема војска за негово освојување.“ – Патријарси и пророци, 493.

б. Врз основа на извештајот на извидниците, колку војници биле 
пратени да го нападнат Гај? Исус Навин 7:4 (прв дел)? Какви 
грешки биле направени тогаш?

„Големата победа што ја извојувал Бог за Израелците ги сторила 
премногу самоуверени. Се чувствувале потполно сигурни затоа што 
Бог им ветил дека ќе им ја даде хананската земја, а го загубиле од вид 
фактот дека само Божјата помош може да им обезбеди успех. Дури 
ни Исус Навин, при своето планирање да го заземе Гај, не побарал 
совет од Бога.

Така Израелците почнале да ги преценуваат сопствените сили и 
да ги потценуваат своите непријатели. Очекувале лесна победа.“ – 
Патријарси и пророци, 493.
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Понеделник          28. јануари
 

2. ПОВИК ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕТО

а. Какво непријатно изненадување ги запрепастило Израелците 
во Гај? Исус Навин 7:4,5.

„И не прашувајќи се дали е Бог со нив, побрзале во напад. 
Напредувале до вратата на градот, но тука наишле на решителен отпор. 
Тогаш, обземени со паничен страв од големиот број и од совршената 
опрема на нивниот непријател, го свртиле грбот и безглаво побегнале 
низ стрмните падини на брегот... Иако загубата од триесет и шест луѓе 
не била толку голема, сепак поразот обесхрабрувачки дејствувал врз 
целата заедница... Тоа бил нивни прв вистински судир со Хананците, 
а што ќе се случи дури во поголемите битки што ги очекувале, кога 
бранителите на едно вакво малечко гратче ги натерале во бегство.“ – 
Патријарси и пророци, 494.

б. Како Исус Навин реагирал на трагедијата? Исус Навин 7:6-9. 
Што било погрешно во неговата реакција?

„Исус Навин покажал вистинска ревност за чест и слава на Божјото 
име, но сепак во неговата молитва биле на повидок сомнеж и 
неверување. Помислата дека Бог го пренел својот народ преку Јордан 
за да го предаде во рацете на незнабошците била погрешна и не му 
прилегала на водачот на Израел. Чувствата на Исус Навин на очај и 
недоверба биле неоправдани во поглед на големите чуда што Бог ги 
извршил за избавување на својот народ и повтореното ветување дека 
Тој ќе биде со нив.“ – The Signs of the Times, April 21, 1881.

„Вината и гревот паѓа на црквата во било кое место ако не ја пронајде 
причината за духовната темнина и тешкотиите кои постојат во неа. 
Црквата во __________ не може да биде жива и успешна сè додека 
нејзините членови не се пробудат, не го увидат и не го отстранат злото 
кое постои меѓу нив и кое спречува Божјиот благослов да се излие на 
нив.“ – 3. Сведоштво, 520.

„Црквите кои тврдат дека веруваат во вистината, кои се залагаат 
за Божјиот закон и го држат тој закон, нека се одвојат од секакво 
беззаконие. Секој член нека се спротивстави на искушенијата да 
практикува зло и да му се потчини на гревот. Црквата нека започне со 
делото на чистење пред Бога преку покајание, понизност и длабоко 
истражување на срцата, бидејќи се наоѓаме во несимболичен ден на 
помирување – сериозно време кое носи вечни последици.“ – Selected 
Messages, vol. 2, p. 378.
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Вторник          29. јануари
3. БОГ ОДГОВАРА
а. На кој начин Бог милостиво одговорил додека Исус Навин 

се молел, прекорувајќи го за срамниот пораз на израелската 
војска во Гај? Исус Навин 7:10-12.

„Но нашиот милостив Бог не го посетил својот слуга (Исус Навин) со 
гнев поради оваа грешка (на очај и неверување). Тој благонаклоно го 
прифатил понижувањето и молитвите на Исус Навин, а истовремено 
нежно го прекорил поради неговото неверување, а потоа му ја открил 
причината за нивниот пораз.“– The Signs of the Times, April 21, 1881.

б. Што треба да научиме од оваа криза? 1. Коринтјаните 10:1-
5,11,12. (Исус Навин 7:10-12).

„Покажано ми е дека овде Бог ни предочува како Тој гледа на гревот 
меѓу оние кои тврдат дека се Негов народ, народ кој ги држи сите 
Негови заповеди. Оние кои ја имаа таа посебна чест да бидат сведоци 
на манифестирањето на Неговата сила, слично на старозаветниот 
Израел, а сепак се осмелуваат да не ги почитуваат Неговите упатства, 
неминовно ќе бидат предмет на Неговиот гнев. Бог сака да го поучи 
Својот народ дека непослушноста и гревот Нему му се одвратни и 
дека не смеат лесно да се земат. Тој ни покажува дека припадниците 
на Неговиот народ, кога меѓу нив ќе се најде грев, треба веднаш да 
преземат одлучни мерки тој грев да се искорени помеѓу нив, така што 
Неговото негодување не би ја погодило целата црква. Но ако оние 
кои се наоѓаат на одговорни положби преминуваат преку гревовите 
на поединците, Неговиот гнев нема да ги одмине, а одговорен за 
таквите гревови ќе се смета Божјиот народ како целина. Со своите 
постапки со Својот народ во минатото, Господ покажува постојана 
неопходност од чистењето на црквата од гревот и злото. Темнината 
која еден грешник ја распространува околу себе може да ја засолни 
Божјата светлина од целата црква. Кога припадниците на Божјиот 
народ ќе увидат дека ги опкружува темнина, а не ја знаат причината 
за тоа, тие треба сесрдно да Го бараат Бога во длабока понизност и 
самоиспитување сè додека не се разоткријат и отстранат гревовите 
кои го навредуваат и жалостат Светиот Дух...

Ако Божјите слуги рамнодушно преминуваат преку очевидните 
гревови кај Неговиот народ, тие со тоа всушност го оправдуваат 
и поддржуваат грешникот и виновни се исто како и тој, така што 
Божјото негодување нема да ги одмине и ќе се сметаат одговорни за 
гревовите на виновникот.“ – 3. Сведоштво, 265,266.
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Среда            30. јануари

4. ДЕЛОТО ВО ОВИЕ ПОСЛЕДНИ ДЕНОВИ 

а. Што му наредил Бог на Исус Навин да преземе во кризата која 
предизвикала слабост и пораз кај Гај? Исус Навин 7:13-15. Што 
можеме да научиме од ова?

„Иако можеби увидуваат дека беззаконие постои, тие не го 
чувствуваат тоа толку болно како што го чувствувал тоа Исус Навин 
ниту се подготвени да се понизат пред Бога поради опасностите во 
кои се наоѓаат душите.

Вистинските припадници на Божјиот народ, на кои им е во срцето 
Господовото дело и спасувањето на душите, секогаш ќе гледаат на гревот во 
неговата вистинска одвратност. Тие секогаш ќе се залагаат совесно и отворено 
да се осудат гревовите кои толку често го снаоѓаат Божјиот народ. Поради 
гревот на таканаречениот Божји народ, тие ќе чувствуваат најдлабока болка 
особено во завршното дело за црквата, во времето на запечатување на сто и 
четириесетте илјади кои треба да стојат без мана пред Божјиот престол...

Кој ги познава Господовите намери во ова време? Дали се тоа оние 
кои ги покриваат беззаконијата и гревовите меѓу таканаречениот 
Божји народ и кои во своето срце, иако не отворено, мрморат против 
оние кои го осудуваат гревот? Дали се тоа оние кои јавно застануваат 
против ваквите, а го сожалуваат престапникот? Не, навистина не! 
Ако не се покајат и не престанат - малтретирајќи ги оние кои го носат 
товарот на одговорности, а крепејќи ги рацете на грешниците во 
Сион - да прават сатански дела, тие никогаш нема да примат печат на 
Божјото одобрување.“ – 3. Сведоштво, 266,267.

„Ако водечките луѓе занемарат да ги разоткријат гревовите поради 
кои Бог не може да биде задоволен со Својата црква, тие стануваат 
одговорни за тие гревови.“ – 3. Сведоштво, 269.

б. На кој начин Исус Навин послушно го извршил Божјиот налог? 
Исус Навин 7:16-18.

„На Исуса му било дадено упатство како да го пронајде и да го казни 
престапот. За откривање на виновникот се послужиле со ждрепка. 
Престапникот не бил веднаш покажан зашто целата работа извесно 
време е оставена во неизвесност со цел сите да ја почувствуваат 
својата одговорност за гревовите што постоеле меѓу нив и на тој начин 
биле наведени да ги испитаат своите срца и да се понизат пред Бога...

„Ахан, синот на Хармие, од племето на Јуда, бил покажан со Божји 
прст како оној што го попречил Израел.“ – Патријарси и пророци, 494,495.
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Четврток          31. јануари

5. ВЕРНИТЕ ВОДАЧИ ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗА 
а. Што го замолил Исус Навин Ахана да направи и каков бил 

Ахановиот одговор? Исус Навин 7:19-21. Како Бог гледа на 
рамнодушноста за време на криза? Софонија 1:12.

„Има многумина и такви на кои им недостига разумноста на 
Исус Навин и на кои не им е должност да ги бараат виновниците и 
неодложно да застануваат против гревовите кои постојат меѓу нив. 
Таквите не треба да ги попречуваат оние на кои лежи товарот на 
одговорности, стоејќи на патот на оние на кои тоа им е задача...

Покажано ми е дека признанијата кои некои помеѓу нас ги даваат или ги 
давале се слични на Ахановото признание. Тие ги кријат своите престапи и 
не се подготвени на доброволно признание сè додека Бог не ги разоткрие и 
дури тогаш ги признаваат своите гревови. Таквите продолжуваат по својот 
лош пат сè додека не станат потполно нечувствителни. Тие можеби дури 
и знаат дека како такви претставуваат товар за црквата... А сепак совеста 
не ги обвинува поради тоа. Тие не се подготвени, понижувајќи ги своите 
горделиви и бунтовни срца пред Бога и отфрлајќи ги своите гревови, да 
ја олеснат положбата на црквата. Божјото неодобрување ги следи сите 
припадници на Неговиот народ како целина и Тој нема да ја манифестира 
Својата сила во нивна корист сè додека меѓу нив постои грев и додека тоа 
го поддржуваат оние кои се наоѓаат на одговорни положби.

Оние кои во Божји страв се заложуваат црквата да се ослободи од 
ваквите пречки и препреки, исправајќи ги тешките застранувања и 
наведувајќи го народот да се гади од гревот, за да може да напредува 
во чистотата и да се слави Божјото име, секогаш ќе наидуваат на 
отпор на непосветените.“ – 3. Сведоштво, 270,271. 

„Црквата како целина во извесна мера е одговорна за гревовите 
на своите членови, бидејќи не подигнувајќи го својот глас против 
постоечкото зло, таа всушност го одобрува.“ – 4. Сведоштво, 491.

Петок           1. февруари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Која била причината за поразот на Израелците кај Гај?
2. Во молитвата на Исус Навин упатена кон Бога, што било доказ на вера, а 

што откривало сомнеж?
3. Објаснете ја должноста на црквата на остатокот која сериозно се подготвува 

за второто Христово доаѓање. 
4. Кои лидерски особини споменати во Книгата на Исус Навин, во 7. поглавје, 

би било добро да се развијат?
5. Зошто не смееме да го попречуваме неопходното дело на протерување на 

гревот од нашите редови?
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6. лекција                  Сабота, 9. февруари 2019.
 

Синдромот на Ахан

„Потоа им кажа: „Внимавајте! Чувајте се од алчноста, зашто животот 
на човека не зависи од изобилието на неговиот имот.“ – Лука 12:15.

„Натрупувањето на богатство кај некои станува вистинска 
манија.“ – 4. Сведоштво, 490.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 493-498; 
                            4. Сведоштво, 489-495.
                              

Недела              3. февруари

1. ПРИЧИНА ЗА ПРОКЛЕТСТВО

а. Што направил Исус Навин кога Ахан конечно ја признал својата 
вина, откако Бог го издвоил како виновник во Израел? Исус 
Навин 7:22,23.

б. Зошто било важно да се обелоденат таквите гревови? Изреки 
26:2

„Ахан добро знаел дека златото и среброто по кои се полакомил 
Му припаѓаат на Господа.“ – 3. Сведоштво, 269.

„Гревот на Ахан и донел несреќа на цела нација. Поради еден 
престапник, Божјо негодување ја погаѓа целата црква сѐ додека 
престапот не се најде и не се отстрани. Од влијанието на несовесните 
верници на црквата треба повеќе да се плашиме отколку од нашите 
отворени непријатели, неверници и богохулници. Тие го лишуваат 
Израел од Божјиот благослов и го ослабуваат Божјиот народ. 

Кога црквата ќе наиде на тешкотии, кога постои студенило и 
духовно опаѓање, што на Божјите непријатели им дава можност да 
ликуваат, тогаш верниците, наместо со скрстени раце да ја оплакуваат 
таа жална состојба, треба да се запрашаат дали меѓу нив можеби не 
се наоѓа некој Ахан. Секој од нив понизно нека го испита своето срце, 
пронаоѓајќи ги скриените гревови што го отстрануваат од нив Божјото 
присуство.“ – Патријарси и пророци, 497.
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Понеделник          4. февруари
 

2. АХАН БИЛ СМЕТАН ЗА ВИНОВЕН

а. Што Бог му наложил на народот да направи со Ахан? Исус Навин 
7:24,25. Зошто неговата судбина е предупредување за сите нас 
кои живееме толку блиску до крајот на времето на милост?

„Кога конечно ќе настапи кризата... кога Бог ќе проговори во корист 
на Својот народ, тогаш оние кои постојано грешат, кои претставуваат 
мрачни облаци и кои непосредно стојат на патот на Божјото залагање 
за Неговиот народ, можеби ќе бидат вознемирени што со своето 
мрморење толку долго внесувале обесхрабреност во црквата и 
можеби, како Ахан во свое време, во страв и ужас ќе признаат дека 
згрешиле. Но толку предоцна даденото признание за нив самите нема 
да биде од никаква корист, иако можеби ќе претставуваат олеснување 
за Божјото дело. Признанието на таквите не доаѓа од осведочувањето 
за нивната вистинска состојба ниту од свеста колку нивниот начин на 
живеење му е одвратен на Бога.“ – 3. Сведоштво, 271.

„И денес има многумина кои не го сметаат Ахановиот грев за толку 
тежок и наоѓаат изговор за него, но тоа произлегува поради тоа што 
немаат претстава за природата на гревот и неговите последици, ниту пак 
ја разбираат Божјата светост и неприкосновеност на Неговите барања. 
Честопати се слушаат тврдења дека Бог не гледа толку ситничарски дали 
внимателно ги слушаме Неговите зборови, дали се покоруваме на сите 
заповеди од Неговиот свет закон или не; но записот за Неговата постапка 
со Ахан треба да ни послужи како опомена. Тој во ниту еден случај не го 
оправдува виновникот.“ – The Review and Herald, March 20, 1888.

б. Како и зошто Ахановата судбина треба да остане во сеќавање? 
Исус Навин 7:26. Што треба тоа да ни открие?

„Дали сте размислувале за тоа зошто сите кои биле поврзани со 
Ахан заедно со него биле предмет на Божјата казна? – Затоа што не 
биле учени и воспитувани во слад со упатствата дадени во Божјиот 
закон, како Негово мерило за правда. Ахановите родители својот син 
го воспитувале на тој начин што тој се чувствувал слободен да не ја 
послуша Божјата Реч, и начелата вткаени во неговиот живот го навеле 
и со своите деца да постапува на тој начин, па и тие се изопачиле. 
Влијанието на умот врз ум секогаш има повратно дејство; казната која 
покрај Ахан ги опфатила и неговите приврзаници, го открива фактот 
дека сите тие биле вклучени во престапот.“ – Коментари на библиски 
текстови, том 2, 998.
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Вторник           5. февруари

3. ЗАМКАТА НА ЛАКОМОСТА

а. Што го навело Ахан на грев? Јаков 1:13-15.

„Кога видел скапоцена вавилонска ткаенина, Ахан не можел да 
ја совлада својата алчност. Дури и во мигот кога на смртта и гледал 
во очи, не можел да не каже: „Убава вавилонска наметка.“ Еден 
грев повлекува по себе друг, и тој присвоил од златото и среброто 
посветено на Господовата ризница закинувајќи го со тоа Бога во 
првите плодови на хананската земја.

Смртниот грев што го одвел Ахана во пропаст имал свој корен 
во алчноста еден од вообичаените гревови преку кој се преминува 
лекомислено. Додека другите гревови се истражуваат и се казнуваат, 
на алчноста ретко и се забележува Иако таа всушност е престап на 
десеттата заповед. Колку тој грев е голем и колку неговите последици 
се страшни, се гледа од случајот на Ахана.“ – Патријарси и пророци, 
496.

б. Објаснете на кој начин злото на лакомоста претставува 
одрекување од верата. Евреите 13:5. 

 „Лакомството е зло што се развива постепено. Ахановата дрчност 
и незаситна желба за богатење се претвориле во навика која цврсто 
се вкоренила, така што речиси било неможно да се искорени. Иако 
уживал во тоа зло, сепак се вчудовидел при помислата дека со тоа 
ќе му нанесе несреќа на цел Израел; но гревот ја умртвил неговата 
совест и кога наишло искушението, тој паднал како лесен плен. 

Зар не се греши и денеска наспроти исто толку свечените и јасни 
опомени? И нам исто така јасно и одредено ни е забрането да му 
попуштаме на лакомството како и на Ахана што му било забрането да 
присвои што било од пленот затечен во Ерихон.... Валканите траги на 
таа лоша склоност секаде се покажуваат. Во семејствата поради тоа 
настануваат неслоги и разделби; таа кај сиромасите предизвикува 
завист и омраза кон побогатите; таа доведува до свирепо угнетување 
на сиромасите од страна на имотните. А тоа зло постои не само во 
светот, туку и во црквата. Како и секаде дури и овде се наидува на 
себичност, на алчност и подвала, на запоставување на милосрдието 
и на братската љубов и на закинување на Бога „во десетокот и 
приносот“ (Малахија 3:8). Меѓу „редовните“ верници на црквата, кои 
дури се сметаат за „угледни и добро ситуирани“, за жал, се наоѓаат 
многу Ахани.“ – Патријарси и пророци, 496,497.
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Среда           6. февруари

4. ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЗАМКАТА 
а. Кои предупредувања против копнежот по нешто што не ни 

припаѓа допираат и до нас? Лука 12:15; 1. Јованова 2:15-17. На 
кој начин овој грев го спречува напредокот на Божјото дело?

„Таа сè поголема склоност за стекнување на земно богатство 
и себичноста која се раѓа од незаситната желба за добивка се 
постојани причини поради кои црквата ја губи својата духовност и 
Божјото одобрување. Кога и главите и рацете се постојано зафатени 
со планирање и мачни напори во стекнување на богатства, тогаш се 
заборава на должностите и обврските што ги имаме кон Бога и кон 
ближните.“ – 4. Сведоштво, 82.

„Наместо сѐ да дадат за Исуса, мнозина ја земале златната шипка и 
вавилонската наметка и ги сокриле во шаторот. Кога постапката на Ахан 
била доволна да го ослаби целиот израелски логор, зар треба да се 
чудиме што нашите напори носат толку малку успех, кога во секоја црква 
и речиси во секое семејство има по некој Ахан?“ – 5. Сведоштво, 157.

б. Кои други гревови, поврзани со лакомоста, Бог особено ги мрази? 
Изреки 6:16-19. Како Бог гледа на нас ако ги негуваме овие гревови?

„Разните гревови кои ги прават и одобруваат и оние кои за себе тврдат 
дека се христијани го навлекуваат Божјиот гнев на црквата. Во денот кога 
небесните книги ќе се отворат, Судијата нема да мора со зборови да ја 
изразува вината на престапникот, туку ќе биде доволно да упати само 
еден продорен поглед и секое дело и секоја трансакција во животот ќе 
оживее во сеќавањето на сторителот. За престапникот нема да мора, како 
во деновите на Исус Навин, да се трага од племе до семејство, туку тој 
со сопствени усни ќе го признае својот срам, својата себичност, алчност, 
нечесност, лага и измама. Гревовите на секој поединец, сокриени од 
луѓето, тогаш ќе бидат објавени како од “покрив.”

Црквата не треба толку да стравува од отворените престапници, 
неверници и богохулници, колку од влијанието на недоследните 
христијани. Тоа се тие поради кои црквата не прима Божји благослов, 
поради кои често е толку слаба и изложена на срам кој не може лесно да 
се избрише. Додека Исус Навин лежел со лицето на земја, излевајќи ја 
болката на својата душа пред Бога во агонија и горчливи солзи, Божјата 
заповед била: “Стани, што си паднал на своето лице?”.“ – 4. Сведоштво, 493.

„Неговиот Дух е ожалостен поради себичност, раскош, нечесност и 
измама со кои се служат и некои кои исповедаат побожност. Сето тоа 
придонесува Бог да не биде задоволен од Својот народ.“ – 4. Сведоштво, 491.
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Четврток        7. февруари

5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ТРГОВИЈАТА 

а. Кое размислување може да ни помогне да го ставиме Бога 
и своите ближни пред своите природни желби за светска 
добивка? Изреки 15:3; Колосјаните 3:1-3.

„Обичајот во трговијата да се стекне претерана заработувачка, што во 
светот секаде се практикува, не треба да биде пример за вистинските 
христијани. Тие не треба да отстапуваат од совршената чесност, дури ниту 
во таканаречените ситници. Да се продаде некој продукт поскапо отколку 
што му е неговата вистинска вредност, користејќи се притоа со незнаењето 
на купувачот, тоа е измама. Незаконската заработувачка, ситничарските 
измами во трговијата, претерувањето, нелојалната конкуренција, 
продавањето поевтино од некој брат кој се труди чесно да работи - сето 
тоа ја валка чистотата на црквата и ја поткопува нејзината духовност.

Однесувањето во деловниот живот не е надвор од границите 
на Божјото владеење. Христијанството не е облека со која треба 
фалбаџиски да се покажуваме само во сабота и кога доаѓаме на 
богослужение, туку карактер кој треба да го манифестираме секој 
ден во седмицата и на секое место. Начелата на христијанството 
мораат да се почитуваат на работното место, било со членовите на 
нашата црква или со останатиот свет. Кај многумина љубовта кон 
привлечностите на овој свет ја фрла во сенка вистинската претстава 
за христијанските обврски.“ – 4. Сведоштво, 494.

„Ние исповедаме дека се раководиме според истите начела и 
дека нѐ вдахновува истиот дух... Да се потрудиме сите со својот 
пример да ги поттикнеме другите на несебично добродетелство.“ – 5. 
Сведоштво, 156, 157.

Петок            8. февруари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што најмногу го спречува излевањето на Божјиот благослов и го слабее 
Неговиот народ?

2. Како јас можам да влијаам на младите како што Ахан влијаел на своите 
деца?

3. На кој начин можам да го избегнам закоренувањето на лакомоста?
4. Каква особена опасност постои кога купуваме или продаваме нешто што е 

веќе користено?
5. На кој начин можеме да ја избегнеме честата замка на копнежот за светска 

добивка?
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7. лекција               Сабота, 16. февруари 2019.
 

Благослови и проклетства
„Од сè, што Мојсеј му беше заповедал на Исус, немаше ни збор што Исус 

не го прочита пред целото израелско собрание, пред мажите и жените и 
децата и придојдените што се најдоа меѓу нив.“ – Исус Навин 8:35.

„Единствено доколку во срцата на народот се негувала почит 
кон Божјата Света Реч, тој можел да се надева дека ќе ја исполни 
божествената намера.“ – Пророци и цареви, 465,466.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 499-504.

Недела                               10. февруари

1. СВЕЧЕН ИЗБОР

а. Каков избор му поставил Бог на својот народ на границата на 
ветената земја, и што можеме да научиме од тоа? Повторени 
закони 11:26-28.

„Бог бара послушност, и ако не Го послушате, ќе бидете во полоша 
состојба отколку да сте неутрални. Ако не се удостоите со Божјиот 
благослов, ќе го примите Неговото проклетство. Тој бара од вас да 
бидете послушни и покорни, и вика дека тогаш ќе јадете од 'земните 
добра'. Страшно проклетство е изречено над оние кои нема да му 
помогнат на Бога.“ – 2. Сведоштво, 166.

б. Наведете две планини избрани за изрекување на благослови 
и проклетства. Повторени закони 11:29. Како се поделени 
израелските племиња за оваа света должност? Повторени 
закони 27:11-13.

 „Горите Евал и Гаризим, стоејќи недалеку една спроти друга, 
од едната и другата страна на оваа долина, со своите испакнати 
делови претставувале еден вид природни говорници, така што секој 
изговорен збор на едната страна можел јасно да се чуе на другата 
додека благите падини давале доволно простор за овој огромен 
собир.“ – Патријарси и пророци, 500.
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Понеделник          11. февруари
 

2. ТРЕНИРАЊЕ НА УМОТ ЗА ПОБЕДА

а. Која заповед, дадена преку Мојсеј, а поврзана со гората Евал 
требало да се изврши кога народот прешол преку Јордан? 
Повторени закони 27:2-8.

___________________________________________________________

б. Што уште требало да се направи за да се утврди законот во 
умот на народот? Повторени закони 6:6-9; 31:19-22.

___________________________________________________________

„Во деновите кога талкале низ пустината, Господ обилно се 
погрижил Своите деца да се сеќаваат на зборовите од Неговиот 
закон. По населувањето во Ханан, божествените уредби требале 
секојдневно да се повторуваат во секој дом; тие требале да бидат 
јасно испишани на рамките од вратите и портите и спомен-плочите. 
Требале да бидат проследени со музика и песни од младите и 
старите. Свештениците требале да поучуваат за овие свети уредби на 
јавните собири, а владетелите на земјата требале од нив да направат 
предмет на своето секојдневно проучување. ‘Поучувај се од неа дење 
и ноќе,’ му заповедал Бог на Исус Навин за книгата на законот, ‘за да 
разбереш како ќе го извршуваш сѐ она, што е напишано во неа; зашто 
тогаш ти ќе имаш успех во патиштата твои и умно ќе постапуваш.’ 
(Исус Навин 1:8)..“ – Пророци и цареви, 464,465.

в. Каква корист добиваме помнејќи го Божјиот закон и 
размислувајќи за ветувањата и опомените запишани во 
Неговото Слово? Псалм 119:11.

„Неколку драгоцени моменти секој ден треба да се посветат на 
молитва и проучување на Светите Списи за, со учење на одреден текст 
напамет, духовниот живот да се одржи во душата.“ – 4. Сведоштво, 459.

„На мислите мора да им се постави граница, не смее да им се 
дозволи да лутаат. Тие мора да се занимаваат со светите списи. Дури 
и цели поглавја треба да се учат напамет со цел да ги повторуваме 
кога ќе ни се приближи сатаната со своите искушенија. Дури и додека 
одите по улица, можете да прочитате некој стих, да размислувате 
за него и така да го втиснете во својата меморија, а Бог ќе направи 
светлината од така сочуваното знаење да засвети во она време кога 
ќе биде потребно.“ – West Michigan Herald, October 26, 1904.
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Вторник         12. февруари

3. ИЗВРШУВАЊЕ НА СПОМЕНАТИТЕ УПАТСТВА
а. На кој начин Исус Навин го извршил налогот даден преку 

Мојсеј во поглед на гората Евал? Исус Навин 8:30-32.

„Според упатствата што ги оставил Мојсеј, на Евал бил подигнат еден 
голем споменик од камен. На тие камења, претходно премачкани со посебен 
малтер, бил напишан законот и тоа не само оние десет заповеди објавени 
на Синај и врежани на камени плочи, туку и сите други закони што му биле 
дадени на Мојсеја и запишани во книга. Покрај тој споменик бил подигнат 
и жртвеник од неизделкан камен на кој се принесувани жртви на Господа. 
Фактот што жртвеникот на Евал морал да биде подигнат на гората на која 
требало да биде изречено проклетство значел дека Израел со престапот 
на законот навлекол на себе оправдан Божји гнев и дека тие веќе би биле 
погодени со суд и со казна кога не би постоело Христовото помирување, 
претставено токму со тој жртвеник.“ – Патријарси и пророци, 500.

б. На кој начин Исус Навин ги распоредил водачите и народот за таа 
значајна свеченост, и на што треба да обрнеме внимание во врска 
со начинот на кој и странци биле примени? Исус Навин 8:33.

„Според упатствата што ги оставил Мојсеј, на Евал бил подигнат 
еден голем споменик од камен. На тие камења, претходно премачкани 
со посебен малтер, бил напишан законот и тоа не само оние десет 
заповеди објавени на Синај и врежани на камени плочи, туку и сите 
други закони што му биле дадени на Мојсеја и запишани во книга. 
Покрај тој споменик бил подигнат и жртвеник од неизделкан камен на 
кој се принесувани жртви на Господа. Фактот што жртвеникот на Евал 
морал да биде подигнат на гората на која требало да биде изречено 
проклетство значел дека Израел со престапот на законот навлекол на 
себе оправдан Божји гнев и дека тие веќе би биле погодени со суд и 
со казна кога не би постоело Христовото помирување, претставено 
токму со тој жртвеник.“ – Патријарси и пророци, 500.

„Оние кои веруваат во Господовата Реч нека ги читаат упатствата кои се 
наоѓаат во третата и петтата Мојсеева книга и тука ќе се видат какви поуки 
им биле давани на израелските семејства. Иако Божјиот избран народ 
требало да биде одвоен и свет Божји народ, посебен од сите народи кои 
не го познавале Господа требало љубезно да поста пува со странците. На 
странецот не смеело да се гледа со понижување затоа што не бил од Израел. 
Израелците требало да го љубат странецот, затоа што Христос умрел за 
да го спаси и него, исто како и нив. На нивните свечености приредувани 
во знак на благодарност, кога тие зборувале за Божјите дела на милост, 
странецот требало да наиде на срдечен прием.“ – 6. Сведоштво, 273,274.
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Среда           13. февруари

4. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ФОРМАЛНОСТИ ВО ВЕРСКИТЕ СЛУЖБИ

а. Што било врв на церемонијата на гората Евал? Исус Навин 
8:34.

___________________________________________________________

„На знак на труба настанала тишина и тогаш Исус Навин, во 
присуство на тој голем собир, стоејќи крај светиот ковчег, ги прочитал 
благословите наменети за оние што ќе му се покоруваат на Божјиот 
закон. Сите племиња од Гаризим одговориле со зборот ‘амин’.“ – 
Патријарси и пророци, 500.

б. Зошто било потребно насобраниот народ да каже „Амин“? 
Псалм 106:48. Зошто честопати е потребно и ние да кажеме 
„Амин“?

___________________________________________________________

„Кога Господовото слово им било изговорено на Евреите во старо време 
заповедта гласела: ‘Целиот народ да извика и да рече: амин’ (Повторени 
закони 27:15). Кога ковчегот на заветот бил донесен во Давидовиот град 
и била пеена песна на радост и триумф, ‘сите луѓе рекоа амин и го фалеа 
Господа.’ Овој сесрден одговор бил доказ дека го сфатиле изговореното 
слово и дека се соединиле во оддавање чест на Бога. 

Во нашите верски служби има премногу формалност. Господ сака 
Светиот Дух да ги поттикнува проповедниците кои го проповедаат 
Неговото слово. И народот што слуша не треба да седи во дремлива 
рамнодушност или напразно да гледа наоколу, не одговарајќи на она 
што е кажано. Впечатокот што на тој начин го стекнува неверникот 
ниту најмалку не е поволен за Христовата вера. Тие рамнодушни, 
безгрижни луѓе, кои тврдат дека се христијани, не се лишени од 
ревноста и трудољубивоста кога работат земни работи, но поимите 
со вечно значење не ги возбудуваат длабоко. Божјиот глас што се 
слуша преку Неговите гласници може да биде како пријатна песна; 
но неговите свети опомени, укори и охрабрувања не се прифаќаат. 
Нив ги парализирал духот на овој свет. Вистините содржани во 
Божјата реч наидуваат на глуви уши, закоравени и неприемливи срца. 
Црквите треба да бидат будни и активни, да ги храбрат и поттикнуваат 
Христовите проповедници и да им помагаат во спасувањето на душите. 
Кога црквата оди во светлина, во неа секогаш ќе има срдечен, бодар 
одзив и зборови на радосно славење.“ – 5. Сведоштво, 318.
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Четврток          14. февруари
5. ТАЈНИ НА СРЕЌАТА
а. Што уште било вклучено во церемонијата на изрекување 

на благослови и проклетства? Исус Навин 8:35. Што требало 
редовно да се повторува? Повторени закони 31:10-13.

„Потоа ги прочитал и заканувањата со проклетство при што 
племињата од Евал одговориле на ист начин. Илјадници гласови 
се соединиле во единствен акорд давајќи свечен одговор. А потоа 
уследило читање на Божјиот закон со сите правила и прописи што им 
биле дадени преку Мојсеј.

Израел на Синај го слушнал законот непосредно од Божјата уста, а 
неговите свечени прописи, кои со сопствена рака ги напишал на камени 
плочи, се чувале во ковчегот на заветот. Сега сето тоа било повторно 
напишано така што сите можеле да го читаат. Сите имале предимство 
лично да ги видат условите на заветот под кои имале право да ја наследат 
хананската земја. Сите морале да се запознаат со условите на заветот и 
да се согласат со благословот ако послушаат, или со проклетството ако не 
послушаат. Законот не бил само напишан на камењата на споменикот, 
туку Исус Навин гласно го прочитал пред целиот народ. Поминале само 
неколку седмици откако Мојсеј усно ја изложил содржината на целата 
своја петта книга, но сепак Исус Навин го повторил законот уште еднаш.

Читањето на законот внимателно го слушале не само мажите 
Израелци, туку и нивните жени и деца. А тоа и било важно, зашто 
требало и тие да се запознаат со своите должности.“ – Патријарси и 
пророци, 500-503.
б.  Наведете некои благослови и проклетства. Повторени закони 

28:1-13; 27:14-26.

Петок          15. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто благословите и проклетствата кои му се дадени на стариот Израел 
се значајни и денес?

2. На кој начин памтењето и размислувањето за светите списи може да ни 
биде од корист?

3. Зошто биле присутни и странци помеѓу водачите и народот на гората?
4. На кој начин можеме да им пружиме поголема поддршка во делото на 

проповедниците во нашата локална црква?
5. Зошто било важно уште во младоста сите да научат која е нивната должност 

кон Бога?
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8. лекција         Сабота, 23. февруари 2019.

Помагање на Гаваонците
„А, еве, што ќе направиме со нив: ќе ги оставиме живи, за да не нè 

стигне гневот поради заклетвата, со која им се заколнавме.“ – Исус 
Навин 9:20.

„На сред земја еден броен народ - Гаваонци - се одрекол од 
незнабоштво, се соединил со Израел, и добил дел од благословите на 
заветот.“ – Пророци и цареви, 369.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Signs of the Times, February 7, 1884.

Недела             17. февруари

1. ЛУКАВА СПЛЕТКА

а. Што направиле луѓето од Гаваон кога ја виделе победата на 
Израелците? Исус Навин 9:3-6.

___________________________________________________________

„(Во Галгал, Израелците) набргу тука ги посетило едно необично 
пратеништво. Луѓето од тоа пратеништво сакале со Израелците да 
стапат во преговори. Изјавиле дека доаѓаат од далечна земја, што 
можело и да се види по нивната надворешност. Облеката им била 
стара и изветвена, а обувките искрпени. Лебот што го понеле со себе 
се мувлосал, а старите мевови за вино биле искинати и подврзувани, 
како попатно набрзина да ги крпеле.

Раскажувале како нивните сонародници во својата далечна 
татковина божем надвор од границите на Палестина слушнале за 
чудата што ги направил Бог за својот народ, па затоа ги пратиле да 
склучат со Израелците сојуз.“ – Патријарси и пророци, 505.

б. Прераскажете ја нивната средба и што е тоа што Израелците 
требало да го знаат. Исус Навин 9:7-13.

___________________________________________________________

„На Евреите изрично им било нагласено да се пазат од каков и 
да е сојуз со идолопоклоничките жители на Ханан, и затоа нивните 
водачи се посомневале во вистинитоста на сѐ што раскажувале тие 
дојденци.“ – Патријарси и пророци, 505.
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Понеделник          18. февруари
 

2. РАЗОЧАРУВАЧКА ИЗМАМА

а. Каква грешка направиле Исус Навин и водачите во врска со 
Гаваонците? Исус Навин 9:14,15.

б. Како реагирале Израелците откако виделе дека се измамени? 
Зошто се смета за исправно тоа што ги поштедиле Гаваонците? 
Исус Навин 9:16-20.

„Негодувањето на Израелците кога дознале дека се прелажани на таков 
начин било мошне силно. Нивното нерасположение било мошне големо... 
‘Сиот собир викаше на кнезовите.’ Но овие не се осмелиле да ја погазат и 
да ја раскинат спогодбата, иако таа била заснована на измама, зашто ‘им се 
заколнаа со Израеловиот Господ Бог.’ ‘И не ги погубија синовите Израелови.’ 
Гаваонците се заветувале дека ќе се откажат од идолопоклонството и 
ќе му служат на Господа. Во овој случај поштедувањето на животот на 
Гаваонците не значело прекршок на Божјиот налог идолопоклоничките 
жители на Ханан да се истребат. Со дадената заклетва Евреите не се 
обврзале да прават некој грев. Иако таа заклетва била постигната со 
измама, сепак не смеела да се погази.“ – Патријарси и пророци, 506.

в. Што треба да сфатиме за важноста на принципот во 
одржувањето на нашиот збор откако ќе го дадеме? Изреки 
12:22; Псалм 15:1,4 (последен дел).

„Обврската на која се заколнуваме со даден збор доколку не нѐ 
врзува да сториме некое зло за нас треба да претставува светиња. 
Никакви обѕири кон добивка, кон можности за заработувачка, кон 
одмазда или кон лични интереси не смеат на никаков начин да 
влијаат врз неприкосновеноста на дадениот збор или заклетва.“ – 
Патријарси и пророци, 506.

„Ако во некоја ситуација изјавите дека нешто ќе направите а подоцна 
сфатите дека на некој друг ќе му направите услуга на сопствена штета, 
од принцип не се повлекувајте од ветеното ни за влакно. Извршете го 
својот збор. Барањето на промена на планот ќе покаже дека на вас 
не може некој да се потпре. Ако го повлечете зборот во некоја мала 
работа, ќе го повлечете и во поголема. Под такви околности некои се 
во искушение да лажат, велејќи: 'Не сте ме разбрале добро. Мислите 
дека моите зборови значат нешто повеќе од мојата намера'. Но факт е 
дека го мислат токму она што го рекле, но ги изгубиле добрите намери 
па подоцна посакале да се повлечат.“ – Child Guidance, p. 154.
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Вторник         19. февруари

3. СУДБИНАТА НА ГАВАОНЦИТЕ

а. Бидејќи Гаваонците се послужиле со лукавство, каква станала 
нивната животна судбина? Исус Навин 9:21-23. Како тоа го 
покажува влијанието што израелскиот Бог го оставил на 
околните народи? 

„На Гаваонците им било дозволено да живеат, но биле обврзани 
како слуги во светињата да ги извршуваат сите најтешки работи... 

Гаваон, ‘беше голем град, како некаков царски град’, ‘и сите луѓе во 
него беа храбри.’ Израелците влевале голем страв меѓу жителите на 
Ханан, а впечатлив пример за тоа бил фактот што жителите на еден 
толку силен град морале да прифатат таква понижувачка улога само 
да го спасат животот.“ – Патријарси и пророци, 506.

б. Како Гаваонците одговориле на пресудата? Исус Навин 9:24-
27.

___________________________________________________________

„’Ќе сечете дрва и ќе носите вода за мене и во домот На мојот 
Бог!’ (Исус Навин 9:27). Овие услови (Гаваонците) ги прифатиле со 
благодарност, бидејќи биле свесни дека згрешиле и дека морале да 
се радуваат што им е дадена можност да го откупат својот живот под 
било какви услови.“ – Патријарси и пророци, 506.

в. Што покажува дека Гаваонците би биле благословени доколку 
останеле чесни и ја кажеле целата вистина, наместо да се 
служат со измама? Излез 12:48,49; Левитска 19:33,34.

___________________________________________________________

 „Бог се погрижил во благословите на заветот да можат да 
учествуваат сите оние што ќе се откажат од незнабоштвото и ќе се 
соединат со Израел...

За жителите на Гаваон, кој ‘беше како царски град’, и чиишто ‘луѓе 
беа храбри’, не било ниту малку лесно да се понизат и да станат 
слуги кои на целиот собир ќе им цепат дрва и ќе носат вода. Но тие, 
со намера да измамат, облекле изветвена облека која останала на 
нивните рамена како знак на доживотно слугување. Така тие во текот 
на сите генерации со својата подредена положба претставувале 
сведоштво за Божјата омраза кон невистината.“ – Патријарси и 
пророци, 507.
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Среда           20. февруари

4. ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕТУВАЊЕТО 

а. Што направиле петте аморејски цареви кога до нив дошла 
веста дека Гаваонците склучиле мир со Израелците? Исус 
Навин 10:1-5. 

„Подјармувањето на Гаваонците од страна на Израел, ги исполнило 
со страв срцата на хананските цареви. Веднаш се преземени мерки 
да им се одмаздат на оние што склучиле мир со напаѓачите... Тие 
нагло навлегувале.“ – Патријарси и пророци, 507.

б. Кога Гаваонците увиделе дека се во опасност, каква порака му 
испратиле на Исус Навин, и што презел тој во врска со тоа? 
Исус Навин 10:6-9.

„‘Не кревај раце од твоите слуги; дојди поскоро кај нас, избави нè 
и помогни ни; зашто против нас се собрани сите аморејски цареви, 
што живеат во планините’ (Исус Навин 10:6). Опасноста не им се 
заканувала само на Гаваонците, туку и на Израелците. Тој град ги 
држел премините за средна и јужна Палестина и морал да се одржи 
по секоја цена ако требало да се освои земјата.

Приготвувајќи се, Исус Навин веднаш тргнал Гаваон да го ослободи 
од опсадата. Жителите на опседнатиот град се плашеле дека тој ќе 
го отфрли нивниот повик затоа што го измамиле; но, со оглед на тоа 
што тие им се предале на Израелците и се согласиле да му служат 
на вистинскиот Бог, Исус Навин чувствувал обврска да ги заштити. 
Овој пат не сакал да тргне без Божји совет и Господ го храбрел да го 
преземе тој чекор...

Одејќи пеш цела ноќ, Исус Навин со својата војска в зори бил пред 
Гаваон. Кнезовите заговорници уште не се распоредиле околу градот 
кога Исус ги нападнал.“ – Патријарси и пророци, 507,508.

в. Што ја открило неверојатната моќ на израелскиот Бог во 
корист на оние кои Тој ги одбранил? Исус Навин 10:10,11.

„Голем број од поразените војници се повлекувале пред Исуса кон 
Веторон; бегајќи така стигнале на врв на една карпа и се струполиле 
‘низ падините на веторонската стрмнина’ на другата страна од 
планината. Тогаш врз нив се урнало жестоко невреме.“ – Патријарси 
и пророци, 508.
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Четврток         21. февруари
5. МОЛИТВА + АКЦИЈА 
а. Која чудесна молба на својот верен слуга, Исус Навин, Бог ја 

услишил во чест и слава на Творецот? Исус Навин 10:12-14. 
Зошто го направил тоа?

„Исус, гледајќи од врвот на еден вис, заклучил дека денот е премногу кус за 
да го заврши започнатото дело. Ако непријателите не ги дотолчи потполно, 
тие набргу пак ќе се соберат и повторно ќе почне битка. ‘Тогаш Исус му рече 
на Господа ... пред Израелците: Запри се, Сонце, над Гаваон, и ти, Месечино, 
над долината Елонска. И Сонцето застана, и Месечината стоеше додека Бог 
им се одмаздуваше на нивните непријатели ... Сонцето застана на небото и 
не брзаше да зајде речиси цел ден’ (Исус Навин 10:12.13)....

Божјиот Дух ја инспирирал молитвата на Исуса Навина за да се даде уште 
еден силен и непобитен доказ за силата и моќта на Израеловиот Бог. Затоа 
ова барање од страна на големиот водач не било дрско пречекорување 
на дозволеното. На Исуса Навина му било ветено дека Бог ќе ги совлада 
неговите непријатели; но сепак, тој се трудел толку сесрдно како успехот 
потполно да зависел само од израелската војска. Сторил сѐ што може да 
стори човечката сила, а потоа со вера пекал пред Бога за помош. Тајната 
на успехот лежи во поврзувањето на Божјата сила со човечките напори. 
Најголем успех постигнуваат оние кои без притеснување се потпираат врз 
мишката на Семожниот. Истиот оној човек кој наредил: ‘Запри се, Сонце, 
над Гаваон, и ти, Месечино над долината Елонска’, со часови се молел пред 
Бога со наведено лице до земја во логорот кај Галгал. Луѓето од молитва се 
луѓе со духовна сила.“ – Патријарси и пророци, 508.

„Ова силно чудо сведочи дека над сѐ што е создадено владее 
Творецот.“ – Патријарси и пророци, 509.

б. Што е тоа што Господ повторно го направил, а укажува дека Тој 
управува со природата? Исаија 38:7,8. Што ќе направи Бог во 
иднина? Јов 38:22,23; Откровение 16:17,21.

Петок           22. февруари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Дали некогаш сум бил измамен? Ако е така, како можам тоа да го 

избегнам?
2. Зошто Израелците им останале верни на измамниците кои ги измамиле?
3. Што претставува доказ во приказната за Гаваонците дека лажењето не се 

исплаќа?
4. Зошто Бог им подарил успех на Израелците во борбата со Аморејците?
5. Што ќе се случи во иднина, како показател дека Бог ги контролира 

елементите на природата?
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Сабота, 2. март 2019. 

Доброволен прилог 
во првата сабота 

За помош на загрозените во 
природните катастрофи ширум 

светот
„Зашто сиромаси ќе има секогаш 

во земјата (твоја); затоа и ти заповедам, 
велејќи ти: отворај ја раката твоја за твојот 
брат, за сиромавиот и за несреќниот во 
земјата твоја“ (Повторени закони 15:11).

„Ако братот твој осиромаши и изнемогне, 
поткрепи го, било тој да е туѓинец или преселеник, 
нека живее кај тебе“ (Левитска 25:35).

Дали некогаш сте размислувале како еден ден доаѓате дома и одеднаш 
се соочувате со земјотрес, ураган или поплава? Замислете, сѐ што сте граделе 
во текот на животот да биде уништено за само неколку минути. Секоја година, 
илјадници луѓе во светот се соочуваат со вакво тешко искушение – запаѓајќи 
во голема сиромаштија и беда. Помеѓу нив се наоѓаат и нашите браќа – 
членови на црквата – кои се дел од нашето семејство, и кои по природната 
катастрофа се лишени од сѐ што имаат и стануваат зависни од поддршката 
на своите блиски во започнувањето на нов живот. Во текот на изминатата 
година, ги снајде сѐ што можеше – поплави, пожари, земјотреси, урагани, па 
дури и вулкански ерупции. Во сите овие ситуации чувствуваме дека нашиот 
Бог го штити својот народ, чувајќи го нивниот живот и имотот. Сепак, во многу 
ситуации Одделот за помош на загрозени во нашата црква мораше да вложи 
средства за да се обезбедат храна, вода и лекови, да се обноват домови и 
цркви, им помагаше на оние кои останаа без своите посеви, обезбедуваше 
медицинска нега и лекување, а понекогаш дури и итни операции. Тогаш 
парите собирани во текот на годините за настраданите во природните 
катастрофи претставуваат благослов за овие браќа. Нашите дарови можат 
да им бидат од корист да обезбедат прибежиште, им даваат стабилност и 
утешно чувство на припадност кон Христовото семејство.

„Многу ветувања им упатува Бог на оние кои им служат на Неговите 
страдалници.“ – 6. Сведоштво, 306. Запомнете, додека им подаваме рака на 
сиромашните и на оние на кои им е потребна помош, ние придонесуваме 
за нашиот брат кој е дел од семејството на нашиот Господар. Секој од нас 
нека даде сѐ од себе и нека биде сигурен дека нашиот Бог изобилно ќе 
го благослови нашиот живот и ќе ги умножи нашите средства, затоа што 
нашите пари ќе бидат од голема вредност во грижата за нашите браќа кои 
страдаат во најпогодените места во светот.

                         Оддел на ГК за добротворна работа
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9. лекција               Сабота, 2. март 2019.

Бог го води освојувањето
„Како што му беше заповедал Господ на Својот слуга Мојсеј, така 

Мојсеј му заповеда на Исус, а Исус така и направи: не отстапи ниту од 
еден збор во сè што му беше заповедал Господ на Мојсеј.“ – Исус Навин 
11:15.

„Господ му ветил на Исус Навин дека ќе биде со него како што бил и со 
Мојсеј и дека освојувањето на Ханан ќе му го направи лесна задача ако 
тој е верен на сите Негови заповеди.“ – 4. Сведоштво, 156,157.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 510,511.

Недела             24. февруари

1. ОПАСНИ НЕПРИЈАТЕЛИ

а. Што се случило со јужниот Ханан набргу по победата во 
Веторон? Исус Навин 10:40-43.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

„По победата кај Веторон набргу е освоен цел јужен Ханан.“ – 
Патријарси и пророци, 510.

б. Што направиле царевите на северна Палестина кога слушнале 
за успехот на еврејскиот народ? Исус Навин 11:1-5.

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„Племињата на северна Палестина, вџашени со успехот што ја 
следел војската на Израелците, создале одбранбен сојуз против нив. 
На чело на тој сојуз бил асорскиот цар Јавин цар на покраината западно 
од езерото Мерома. ‘Излегоа тие и сите нивни војски.’ Таа војска била 
поголема од сите со кои Израелците се сретнале до тогаш во Ханан.“ – 
Патријарси и пророци, 510.
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Понеделник          25. февруари
 

2. ПОБЕДА ЗА ВЕРНИТЕ

а. Што треба да забележиме во начинот на кој Бог го охрабрил 
Исус Навин и повторно интервенирал во корист на својот верен 
народ? Исус Навин 11:6-8. Што треба да научиме од ова?

„Недалеку од езерото Мерома Исус Навин го нападнал логорот на 
сојузниците и потполно ја уништил нивната војска.“ – Патријарси и 
пророци, 510.

„Бог ќе направи чудесни дела за оние кои се надеваат во Него. 
Причина што на оние кои се сметаат за Негов народ им недостига 
сила, е во тоа што тие премногу се потпираат на сопствената мудрост 
и не му дозволуваат на Господа да ја покаже Својата моќ во нивна 
корист. На оние кои како Негови верни деца ќе Му се предадат со сето 
срце и во потполност ќе се потпрат на Него, Тој ќе им пружи помош во 
секоја нивна потреба.“ – 4. Сведоштво, 163.

„Верата на посветениот работник мора да ја издржи секоја проба 
и да му одолее на секое искушение. Бог е во состојба и има волја 
да им ја даде на своите слуги целата моќ која им е потребна на и да 
им подари мудрост одговарајќи и на најразличните околности. Тој ќе 
нарави многу повеќе од она што го очекуваат оние кои Му ја даваат 
својата доверба.“ – Делата на апостолите, 242.

б. Што направил со коњите и кочиите на победената војска? 
Зошто? Исус Навин 11:9; Псалм 20:7-9.

„Бојните коли и коњи со кои Хананците се гордееле и толку 
фаленички се растурале, Израелците не смееле да ги присвојат. По 
Божја наредба сите коли биле спалени, а коњите осакатени така што 
не можеле веќе да се употребат во борба. Израелците не смееле да 
се потпрат врз коњите и колите, туку во ‘име на својот Господ Бог’.“ – 
Патријарси и пророци, 510.

в. За разлика од случајот со Ерихон, што требало да направат 
Израелците со градовите кои биле осудени на пропаст, со 
стоката и целокупниот плен? Исус Навин 11:10-14.

___________________________________________________________

„Градовите се освојувани еден по еден, а главната тврдина на 
сојузниците, Асор, бил спален.“ – Патријарси и пророци, 510.
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Вторник         26. февруари

3. ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЗАДАДЕНАТА ЦЕЛ

а. Како ќе го сумираме потфатот на Исус Навин во освојувањето 
на Ханан? Исус Навин 11:18,19.

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„Војната траела повеќе години и на крај Исус Навин станал господар 
на Ханан.“ – Патријарси и пророци, 510,511.

б. Кога Бог ветил дека Ханан ќе го очисти од сите незнабожечки 
народи кои биле таму населени, каков план поставил пред 
Израелците? На каква опасност ги предупредил? Повторени 
закони 7:21,22. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

в. И покрај сите крвопролевања во оваа земја, која била намерата 
на Севишниот за општо добро на човештвото? Повторени 
закони 7:23-26. Што покажува дека Бог повикал и на прекин 
на оваа сурова задача? Исус Навин 11:23.

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

 „Она што го изопачува телото, води и кон изопачување на душата. 
Тоа го прави човекот недостоен за заедница со Бога и возвишена и света 
служба. 

И во Ветената земја била продолжена навиката за создавање добри 
навики, започнати во пустината. Луѓето не се збивале во градови, туку 
секое семејство имало свој имот што им ги обезбедувал сите здравствени 
благослови на природниот, неизвештачен живот.“ – Здравје и среќа, 280.

„Но, Иако моќта на Хананците била скршена, тие сепак не биле 
наполно исфрлени од земјата. На запад Филистејците сѐ уште ја држеле 
плодната долина долж морскиот брег, а северно од нив била областа 
на Сидонците во чијшто посед бил и Ливан; и јужниот дел на земјата, 
спрема Египет, сѐ уште бил во рацете на Израеловите непријатели.

Па сепак делото што му преостанувало на Исус Навин не било да 
продолжи со војувањето.“ – Патријарси и пророци, 511.
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Среда           27. февруари

4. НЕОПХОДНА ЗАДАЧА 

а. Кој ги одредил границите на земјата однапред? На кого му е 
доверена поделбата на земјата? Броеви 34:1,2,13,17,18. 

„Пред да престане да води и да наредува, големиот водач требало 
да изврши уште една посебна задача. Сета земја, освоена и неосвоена, 
требало да им се подели на племињата. Должност на секое племе била 
само да го доврши целосното ослободување на оној дел од земјата 
што ќе му биде даден во наследство. Кога тие би се покажале верни 
и предани кон Бога, Тој би ги истерал нивните непријатели пред нив; 
а им ветил дека уште повеќе ќе ги прошири нивните граници ако му 
останат верни на неговиот завет.

Поделбата на земјата им била доверена на Исуса Навина, 
на првосвештеникот Елеазар и на поглаварите на племињата; 
наследството на секое племе било решено со ждрепка. Сам Мојсеј ги 
одредил границите на земјата и им ја поделил на одделни племиња 
уште пред да пристигнат во Ханан. Од секое племе одбрал по еден кнез 
кој требало да присуствува при поделбата.“ – Патријарси и пророци, 
511.

б. На кој начин требало да се одреди положбата на секое 
племе, и кое правило требало да се следи земајќи ја во обѕир 
големината на племето? Броеви 26:54-56.

___________________________________________________________

в. Што ја открило неверојатната моќ на израелскиот Бог во 
корист на оние кои Тој ги одбранил? Броеви 18:20,21; 35:1-
3,7,8.

___________________________________________________________

„Одредените за служба во светилиштето, Левитите, не примиле 
земја во наследство; живееле заедно во градовите кои биле одвоени 
за нив и се издржувале од десетокот, даровите и прилозите, посветени 
на Божјата служба. Биле учители на народот, гости на сите светкувања, 
и секаде биле почитувани како слуги и претставници на Бога. На целиот 
народ му била дадена заповед: ‘Внимавај да не го заборавиш левитот 
за сето време додека си жив на земјата’ (Повторени закони 12:19). 
‘Поради тоа левитите немаат дел и наследство со браќата свои: Самиот 
Господ е нивни дел’ (Повторени закони 10:9).“ – Воспитување, 148,149.
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Четврток         28. февруари

5. БЕЗ ИЗГОВОР 
а. Какво барање поставиле децата на Јосиф поради својата 

бројност и како на тоа одговорил Исус Навин? Исус Навин 
14:4,5; 17:14-18.

„Бидејќи биле бројно најсилни, припадниците на овие племиња 
барале да им се додели два пати поголема област отколку на другите. 
Земјата што им била доделена ним со ждрепка била најплодна и 
ги опфаќала најбогатите краишта на Саронската долина; но многу 
важни градови во долината сѐ уште биле во рацете на Хананците, 
и припадниците на овие племиња, плашејќи се од опасностите и 
напорите неопходни да се заземат тие градови, барале и нови делови 
во оние краишта кои веќе биле освоени. Племето на Ефрема било не 
само едно од најголемите во Израел, туку и сам Исус Навин потекнувал 
од него, и затоа припадниците на ова племе сметале дека ним им 
припаѓаат посебни привилегии. ‘Зошто ни даде за наследство еден 
дел и едно јаже’, истакнувале тие, ‘кога сме ние многубројни, бидејќи 
така не благословуваше Господ досега?’ Но, од нескршливиот водач не 
можело да се измами ниту најмала отстапка од строгата правичност.

Неговиот одговор гласел: ‘Ако сте многубројни, одете во гората и 
таму, во земјата на Перизијците и Рефаимците, расчистете си место, 
штом Гората Ефремова ви е тесна.’

Во нивниот одговор се открива вистинската причина на нивната 
жалба. Ним им недостигала вера и храброст да ги истераат Хананците... 

Ако навистина биле толку голем народ како што тврделе, тогаш 
морале да бидат во состојба да одат по сопствен пат како и нивните 
браќа. Потпирајќи се врз Божјата помош, немале причина да се 
плашат од железните коли.“ – Патријарси и пророци, 513,514. 

Петок               1. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што би требало да нѐ охрабри кога ќе се соочиме со непријател поголем од 
сите оние кои претходно сме ги сретнале?

2. На која „кола и кочии“ можеби премногу се потпирам во мојот живот?
3. Иако Бог му рекол на Исус Навин да го освои Ханан, зошто Тој наредил исто 

така и прекин на тој потфат?
4. Што му било ветено на секое племе под услов да останат верни на заветот?
5. На кој начин духот на Исус Навин се разликувал од духот на припадниците 

на неговото племе?
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10. лекција               Сабота, 9. март 2019.

Почеток на животот во Ханан

„И целата заедница на Израеловите синови се собраа во Силом, 
ја поставија таму скинијата на собранието, бидејќи земјата беше 
покорена од нив.“ – Исус Навин 18:1.

„Земјата во која ние патуваме во секој поглед е попривлечна во 
споредба со хананската земја. Израелците ги водела Божјата рака. 
Самиот Христос им ја опишал земјата во која тие ќе можат да најдат 
свој дом. Тој на сите начини сакал да ги поттикне да продолжат напред 
храбро и со надеж... Нив им биле потребни храброст и непоколеблива 
вера.“ – Review and Herald, November 29, 1881.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 512-518.

Недела                 3. март

1. ХРАБАР ЧОВЕК

а. Пред да биде поделена земјата, како Халев посведочил за 
своето искуство од пред четириесет години? Исус Навин 14:6-
9. Како и порано покажал храброст?

б. Што можеме да научиме од Божјото ветување за Халев? 
Броеви 14:22-24. 

„Додека тие што се сомневаат зборуваат за неможностите, треперат 
од помислата на високите ѕидови и силните џинови, нека истапат 
напред верните Халевци кои имаат ‘друг дух’. Божјата вистина, која 
донесува спасение, ќе продре во народот, ако проповедниците и 
верниците не ѝ стојат на патот, како што правеле неверните извидници. 
Нашето дело бара залагање. Нешто мора да се направи за да се 
предупреди светот. Не смееме да дозволиме да се слушне ниеден 
глас кој ќе поттикнува себичност на сметка на мисионерската работа. 
Мораме со срце, душа и зборови да се посветиме на мисионерската 
работа, мораме да ги пробудиме умните и физичките сили. Целото 
небо е заинтересирано за нашата работа, а Божјите ангели се срамат 
заради нашите слаби напори.“ – 5. Сведоштво, 380,381.
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Понеделник             4. март
 

2. ВЕРАТА НА ОСТАРЕНИОТ БОРЕЦ

а. Каква охрабрувачка молба изнел осумдесетгодишниот Халев? 
Исус Навин 14:10-12. Како неговата неверојатна храброст и 
доверба во Бога претставуваат инспирација за нас? 

„Мораме да ја зголемиме нашата ревност и енергија, и талентите кои 
за’рѓале заради неактивност мора да ги направиме делотворни. Гласот 
кој вели: ‘Чекај, не дозволувај да те оптоварат со должности’ е гласот 
на кукавичките извидници. Нам денес ни се потребни Халевци, кои ќе 
истапат во први редови, водачи на Израел кои со охрабрувачки зборови 
силно повикуваат на непосредна активност. Кога себичните љубители на 
удобност и паничарите, плашејќи се од високите џинови и недостапните 
ѕидови, бунтовнички повикуваат на повлекување, нека се слушне гласот на 
Халевци, па дури и ако кукавиците стојат со камења во рацете, подготвени 
да ги каменуваат заради нивното верно сведоштво.“ – 5. Сведоштво, 383. 

б. Како било благословено верното барање на Халев? Исус Навин 
14:13-15.

„Верата на Халев и сега била исто онаква како и тогаш кога со своето 
сведоштво им противречил на лошите извештаи на десеттемина 
извидници. Тој верувал дека Бог, според даденото ветување, ќе му го 
предаде Ханан на својот народ и со таа вера непоколебливо и ‘целосно 
се држеше за Господа’. Тој, заедно со својот народ, ги издржал сите 
долги талкања низ пустината и ги преживеал сите разочарувања и 
сите тешкотии што ги создавале виновниците; па сепак, не се жалел, 
туку ја славел и фалел милоста и добрината на Оној кој го сочувал и 
го одржал во пустината додека неговите браќа пропаѓале. Господ го 
одржал во најголемите патила, опасности и несреќи претрпени во текот 
на талкањето низ пустината, во сите воени години откако влегле во 
Ханан, па и сега, кога веќе имал повеќе од осумдесет години, неговата 
сила не била намалена. Тој за себе не ги барал оние области што веќе 
биле освоени, туку токму ова место за кое извидниците, повеќе отколку 
за кое било друго, тврделе дека е непреземливо. Со Божја помош тој 
сакал да се фати во костец токму со таа сила чиишто џиновски тврдини ја 
поколебале верата на Израел. Халев тоа не го барал затоа што бил жеден 
за слава или за величење. Стариот храбар воин сакал на народот да му 
даде пример со кој Бог ќе биде прославен, а племињата охрабрени 
целосно и до крај да ја покорат земјата што нивните татковци ја сметале 
за неосвоива.“ – Патријарси и пророци, 512,513.



54 Библиски лекции, Јануари - Март 2019

Вторник             5. март

3. ДЕЛОТВОРНА ВЕРА

а. Објаснете како храбрата вера на Халев била покажана во 
неговите дела, дури и во неговата старост. Исус Навин 15:13,14.

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„Халев го примил наследството за кое неговото срце копнеело 
четириесет години и, верувајќи дека Бог ќе биде со него, ги истерал 
‘од таму ... трите Енакови синови.’ Откако на тој начин си обезбедил 
имот за себе и за својот дом, неговата ревност не попуштила. Тој не 
се сместил удобно да ужива на своето наследство, туку ја продолжил 
борбата и освојувањето во полза на нацијата и на слава на Бога.“ – 
Патријарси и пророци, 513.

б. Објаснете ја разликата во искуството на Исус Навин и Халев 
наспроти искуството на неверните извидници. Броеви 14:30-
32; 1. Коринтјаните 10:5. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„Кукавиците и бунтовниците пропаднале во пустината, но Халев и 
Исус Навин, кои својата должност како извидници ја извршиле верно 
доживеале да јадат грозје од потокот Есхол. Секому му било дадено 
според неговата вера. Неверниците гледале како нивните стравувања 
се исполнуваат. И покрај Божјото ветување, тие тврделе дека Ханан 
не може да се освои, и затоа не го наследиле. А оние што имале 
доверба во Бога, и кои помалку гледале во навидум непремостливите 
тешкотии, а повеќе во силата на својот семожен Помошник, влегле во 
добрата земја.“ – Патријарси и пророци, 513.

в. Што сака Бог да сфатиме за силата на верата? 1. Јованово 5:4.
___________________________________________________________

„Сè е можно на тој што верува, и што и да бараме во своите молитви ќе 
добиеме, ако веруваме во тоа. Таквата вера ќе продира низ најгустата 
темнина и ќе донесе зраци на светлина и надеж на свенатите и очајни 
души. Ако ја немаме таа вера, ќе бидеме заблудени, заплашени и 
неповерливи кон сите. Бог ќе направи големи дела за својот народ 
ако тој потполно се потпре на Него.“ – 2. Сведоштво, 140.
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Среда             6. март

4. ЗАЕДНИЧКО НОСЕЊЕ НА ТОВАРОТ

а. Кои племиња се наоѓале на источната, а кои на западната 
страна на Јордан? (За полесно објаснување на поделбата 
помеѓу дванаесетте племиња погледнете во библиската 
мапа). Броеви 34:14,15; Исус Навин 13:7,8.

___________________________________________________________

„Две израелски племиња, племето на Гад и на Рувим и половина 
племе на Манасија, примиле свое наследство уште пред да ја преминат 
реката Јордан. Пространите висорамнини и богатите шуми на Галад 
и Васан, кои на тие пастирски племиња им нуделе големи пасишта 
за нивните стада, нуделе привлечности какви што не можеле да се 
најдат ниту во самиот Ханан. Сакајќи да останат тука, припадниците 
на овие две и пол племиња се обврзале да приготват соодветен број 
вооружени луѓе што требало, заедно со своите браќа да преминат 
преку Јордан и да им помагаат во битките за ослободување на земјата 
сѐ додека и тие не се доберат до свое наследство. Така обврската била 
верно исполнета. Кога другите десет племиња влегле во Ханан, ‘и 
синовите на Рувим и Гад и половина племе на Манасија преминаа... 
околу четириесет илјади вооружени за борба преминаа пред Господа 
кон градот Ерихон за да се борат’ (Исус Навин 4,12.13). Четири долги 
години храбро се бореле со своите браќа. А потоа настапило време 
да се вратат во земјата на своето наследство. И како во борбата што 
биле рамноправни со своите браќа, така рамноправно го поделиле 
и пленот и се вратиле ‘во своите шатори со многуброен добиток, со 
многу сребро, злато, месинг, железо и облека.’ Сето тоа требало да го 
поделат со оние што останале дома, кај своите семејства и кај своите 
стада.“ – Патријарси и пророци, 517,518.

б. Каде се наоѓал логорот на израелскиот народ? Исус Навин 
4:19; 10:6 (прв дел).

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„(Во првиот логор во Ханан) ‘Исус го обрежа сиот народ.’ ‘И синовите 
Израелови, престојувајќи во логор во Галгал, славеа Пасха...’ И Господ 
му рекол на Исуса Навин: ‘Денеска го симнав од вас египетскиот 
срам’, и како спомен на тоа, местото на нивниот логор е наречено 
Галгал, ‘симнува’ (симнување на срамот, заб. на прев.).“ – Патријарси 
и пророци, 485,486.
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Четврток              7. март

5. НОВ ЛОГОР 
а. Откако молбата на Јосифовите деца била одобрена, каде бил 

преместен шаторот за состаноци? Исус Навин 18:1,10. Зошто? 
Колку долго останал таму?

„До тогаш Галгал бил главен национален центар и тука се наоѓал шаторот 
за состанок. А тогаш шаторот за состанок требало да се пренесе во она 
место кое било одредено за негово постојано седиште. Тоа бил Силом, 
едно малечко место во делот на Ефрема. Силом се наоѓал во централниот 
дел на земјата па на сите племиња им бил лесно пристапен. Тој предел 
на земјата бил веќе потполно ослободен, така што поклониците немале 
од што да се плашат, ниту пак некој ги вознемирувал. ‘И целиот народ 
синовите Израелови се собраа во Силом и ја поставија таму скинијата на 
сведоштвото, бидејќи ја покорија земјата.’ Кога ковчегот со шаторот за 
состанок е пренесуван од Галгал, племињата кои сѐ уште биле улогорени 
пошле по него и се сместиле во близината на Силом. Тука останале сѐ 
додека не се раселиле секое на своето наследство.

Ковчегот на заветот останал во Силом триста години, сѐ додека, 
поради гревот на домот на Илија, не паднал во рацете на Филистејците 
и кога Силом бил разурнат; ковчегот на заветот никогаш веќе не 
бил вратен во шаторот за состанок сместен во Силом, и службата 
на светињата најпосле била преместена во храмот подигнат во 
Ерусалим.“ – Патријарси и пророци, 514.
б. Која корисна пракса подоцна била воспоставена во Силом? 

Судии 21:19.

„Празниците на Израелците исто така биле важно средство за 
воспитување. Во секојдневниот живот семејството било и школо и 
црква, а родителите биле учители и на световно и на верско поле. Но, 
три пати годишно било одредено време и за општествени средби и за 
богослуженија. Овие состаноци на почеток се одржувале во Силом а 
подоцна и во Ерусалим.“ – Воспитување, 41,42.

Петок              8. март
 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Бог рекол дека Халев имал ‘друг дух’, подесен за хананската земја?
2. Како можам да развијам став многу повеќе сличен на Халевиот отколку 

ставот на Јосифовите деца?
3. Што треба да сфатам за верата, што можеби не сум ја видел претходно?
4. Каква вера покажале племињата источно од Јордан?
5. Наведи некои од благословите примени во Силом.
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 11. лекција             Сабота, 16. март 2019. 

Решавање на недоразбирањето 
„Кај трпеливиот човек разум има многу, а лутиот полн е со глупости.“ 

– Изреки 14:29.

„Со прекорите и со осудувањето уште никој и никогаш не бил 
ослободен од своето погрешно мислење и вратен на подобар пат.“ – 
Патријарси и пророци, 519.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 518-520.
Недела                10. март

1. ПРЕКУ СИЛНАТА РЕКА

а. Синовите Рувимови, Гадови и половина од синовите на 
Манасиевото племе биле населени на источната страна на 
реката Јордан. Какви проблеми се појавиле поради нивната 
голема оддалеченост од светилиштето? Исус Навин 22:10. 

„(Овие племиња) сега заминувале во својата нова татковина која со 
реката Јордан била изделена од светињата; и Исус Навин со загрижено срце 
го гледал нивното одвојување, знаејќи колку тешко и сериозно во својата 
изолираност и осаменост ќе бидат искушувани да ги примат обичаите на 
незнабожечките племиња што живееле покрај нивните граници .

И додека мислите на Исуса Навина и на другите водачи сѐ уште 
биле исполнети со неспокојство и со мрачни наслутувања до ушите 
им допреле чудни извештаи. На Јордан, недалеку од местото на кое 
израелскиот народ на толку чудесен начин ја преминал реката, тие 
две и пол племиња изградиле голем олтар, сличен на олтарот, на 
жртвеникот, во Силом.“ – Патријарси и пророци, 518.

б. Како реагирале останатите племиња? Зошто? Исус Навин 
22:11,12. 

„Божјиот закон, под закана на смртна казна, забранувал воведување 
на какво било богослужение покрај службата во светињата. Кога 
споменатиот олтар би бил подигнат со таква цел, тој со самото 
свое постоење би ги одвраќал припадниците на овие племиња од 
вистинската вера.“ – Патријарси и пророци, 518.
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Понеделник           11. март
 

2. СМИРУВАЊЕ НА ГНЕВОТ

а. Кога две и пол племиња источно од реката Јордан направиле 
олтар, каков мирен пристап ја смирил првобитната реакција 
на другите племиња? Исус Навин 22:13,14. 

„Претставници на народот се собрале во Силом и во огнот 
на својата возбуда и негодување решиле веднаш да завојуваат 
против престапниците. Меѓутоа, под влијание на оние што биле 
попретпазливи, било решено прво да се пратат пратеници кои од 
претставниците на тие две и пол племиња ќе побараат објаснување 
зошто тие го сториле тоа. Така одбрале десет кнезови, од секое 
племе по еден. Тоа пратеништво го предводел Финес, кој кај Фегор се 
истакнал со посебна ревност.“ – Патријарси и пророци, 518.

б. Објаснете го барањето упатено кон источните племиња. Исус 
Навин 22:15-18.

„Тие две и пол племиња згрешиле кога без претходно објаснување 
почнале дело што дало повод за такви тешки сомневања и 
наслутувања. Сметајќи дека нивните браќа сториле тежок грев, 
пратениците при средбата истапиле со остар прекор. Ги обвиниле за 
бунт против Господа, опоменувајќи ги да се сетат како Бог ги казнил 
Израелците кога се клањале пред Ваал-Фегора.“ – Патријарси и 
пророци, 518.

в. На кое упатство укажувал Финес? Броеви 25:1-9. Што ние треба 
да научиме од духот кој тој го покажал кон своите браќа? Исус 
Навин 22:19. 

„Во име на цел Израел, Финес им рекол на синовите на Рувим и Гад 
доколку не сакаат во оваа земја да бидат без олтарот, жртвеникот, 
слободно да дојдат кај другите браќа, од другата страна на Јордан, 
каде што ќе имаат наследство и исти права како и другите.“ – 
Патријарси и пророци, 518,519.

„Нам ни се потребни добра вера, побожност од срце и божествена 
мудрост во односот кон луѓето, не само да укоруваме, да се закануваме 
и да ги притискаме со долгогодишните страдања и доктрини, туку и 
да ги земеме заблудите во прегратките на верата и да ги принесеме 
на Христовиот крст.“ – Manuscript Releases, vol. 16, p. 339.
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Вторник            12. март

3. ЗАЕДНИЧКО РАСУДУВАЊЕ

а. Каква сериозна споредба направиле племињата на западната 
страна од Јордан во поглед на олтарот изграден на источната 
страна на Јордан. Исус Навин 22:20. Што можеме да научиме 
од нивната погрешна ревност за она што е исправно?

„Секој христијанин треба да се чува од две крајности: попустливост 
при справувањето со гревот од една страна, и престрого осудување 
и неосновано сомневање од друга страна. Израелците кои покажале 
толку многу ревност во осуда на синовите на Гад и Рувим, имале 
на ум како во случајот на Ахан, Бог ги укорил дека не биле доволно 
внимателни да ги воочат и откријат гревовите што постоеле меѓу 
нив. Затоа одлучиле во иднина да дејствуваат брзо и одлучно; но во 
обидот да го сторат тоа отишле во спротивна крајност. Наместо да 
излезат пред браќата со обвинување и осуда, тие требало најпрвин 
во дух на учтивост и љубезност да ги испитаат фактите во настанатиот 
спор.“ – Коментари на библиски текстови том 2, 999.

б. Како синовите Рувимови, Гадови и половината од Манасиевото 
племе ја објасниле причината за подигање на олтар на 
источната страна на реката Јордан? Исус Навин 22:21-29.

___________________________________________________________

„Во својот одговор обвинетите објасниле дека нивниот олтар не 
е подигнат со цел да биде и жртвеник, туку само да послужи како 
сведоштво дека и тие имаат иста вера како и нивните браќа во Ханан, 
Иако ги разделува реката. Се плашеле нивните деца во иднина да 
не бидат отстранети од светињата како да не се припадници на 
израелскиот народ. Тогаш овој олтар, изграден според мострата на 
Господовиот олтар во Силом, би претставувал очигледно сведоштво 
дека неговите градители исто така биле и поклоници на живиот Бог.“ 
– Патријарси и пророци, 519.

в. Како разумниот пристап во решавање на проблемите се 
покажал успешен? Исус Навин 22:30,31.

„Пратениците со голема радост го примиле ова објаснување и 
веднаш им однеле порака на оние што ги пратиле. Сите воени намери 
биле напуштени и народот се обединил радувајќи се и фалејќи го 
Бога.“ – Патријарси и пророци, 519.
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Среда              13. март

4. МУДРОСТ ВО СМИРЕНОСТА

а. Што направиле децата Рувимови и Гадови за да откријат 
дека нивните намери во поглед на подигањето на олтарот на 
источната страна од Јордан биле чесни? Исус Навин 22:34.

„Тогаш синовите на Рувим и Гад врежале натпис на олтарот за 
да се знае зошто е подигнат: ‘Сведок е меѓу нас дека Господ е Бог’, 
рекле. На тој начин сакале да ги отстранат идните недоразбирања и 
искушенија.“ – Патријарси и пророци, 519.

б. Каква важна лекција треба да научиме од искуствата на овие 
племиња? Изреки 14:17,29; Јаков 1:19.

___________________________________________________________

„Колку често поради обични недоразбирања настануваат сериозни 
тешкотии дури и меѓу оние што имаат најчесни намери; и ако нема 
учтивост и попуштање, можат да настанат тешки па дури и судбоносни 
последици...

Има луѓе кои се мошне чувствителни кога ќе се изнесе и најмала 
забелешка на сметка на нивното однесување, но премногу се строги 
во постапките кон оние за кои претпоставуваат дека се во заблуда.“ – 
Патријарси и пророци, 519.

„Силите на темнината ќе ја нападнат секоја душа, но не смееме 
да се соединиме со нечесниот во неговото дело и да постапуваме 
строго со слабите и заблудените, бидејќи со тоа ќе ги обесхрабриме и 
разочараме. Да бидеме сожаливи и сочувствителни едни кон други, 
и нека потече од нас влијание кое ќе лекува, поврзува и зацврстува, 
наместо да ранува и истребува. Премногу сме нагли... и често она за 
што мислиме дека е праведно, Господ во своите книги го запишува 
како угнетување... Да се сакаме меѓусебно, да бидеме учтиви и 
љубезни.“ – The Review and Herald, October 24, 1893.

в. Кои други начела треба да ги имаме на ум во постапките со 
нашите браќа? 1. Коринтјаните 13:4; Ефесјаните 4:32.

___________________________________________________________

„Во сите свои работни, трговски и вообичаени меѓучовечки односи со 
ближните никогаш не заборавај дека постапуваш со Божја сопственост. 
Биди љубезен, чувствителен и учтив. Почитувај ги луѓето како Божји 
посед. Бидете кон другите нежни и учтиви.“ – Мојот живот денес, 235.
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Четврток            14. март

5. КОГА СМЕ ЛАЖНО ОБВИНЕТИ 

а. На што треба да се сетиме кога сме лажно обвинети? Каков 
став треба да заземеме? 1. Петрово 2:19-24; 4:14-16.

„Мудроста што ја покажале синовите на Рувим, Гад и Манасија 
треба не само да се пофали туку и да се следи. Додека искрено се 
труделе да ја унапредат вистинската вера, за нив погрешно се судело 
и биле строго прекорувани; па сепак, тие не возвратиле со иста мера. 
Пријателски, учтиво и стрпливо ги ислушале обвинувањата на своите 
браќа пред да се обидат да се бранат, и дури потоа убаво објасниле 
зошто го сториле тоа и целосно ја докажале својата невиност. Така 
на пријателски начин е отстранета тешкотијата што можела да има 
сериозни и тешки последици.

Оние што се во право, можат дури и кога се лажно обвинети да 
останат и спокојни и полни со обѕири. На Бога му е познато сѐ што 
луѓето погрешно го разбираат и погрешно го изнесуваат; и секој наш 
случај можеме со сигурност да го препуштиме во негови раце. Сите 
оние што нему му го доверуваат својот проблем, можат да бидат 
сигурни дека Тој ќе го реши исто онака како што ја пронашол кривицата 
на Ахана. Срцето со кое управува Христов дух ќе ја покажува онаа 
љубов која ‘долго трпи и милокрвна е.’“ – Патријарси и пророци, 520.

„Колку зло би се спречило доколку сите, кога ќе бидат лажно 
обвинети, ќе избегнуваат да се караат, а наместо тоа да користат 
благи, смирувачки зборови. Оние пак, кои во својата ревност да се 
спротивстават на гревот, се склони кон неправедни сомневања, треба 
да се трудат да имаат најповолно мислење за своите браќа и да се 
радуваат кога ќе се утврди дека не се виновни.“ – The Signs of the Times, 
May 12, 1881.

Петок             15. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. На кои опасности особено се изложени изолираните членови на црквата?
2. На кој пример треба да се сетиме дека еден смирен пристап би можел да 

даде подобри резултати во справувањето со другите?
3. Зошто чесниот и отворен разговор во Христов дух секогаш се исплати?
4. Со каков став треба да им се обратам на оние за кои мислам дека се во 

заблуда?
5. Ако чувствувам дека сум лажно обвинет, кое знаење ќе ме наведе да го 

предадам мојот случај во Божји раце?
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12. лекција        Сабота, 23. март 2019.

Градови за прибежиште
„Господ им е тврдина на угнетените, крепост во време на неволја.“ 

– Псалм 9:9.

„Градовите за прибежиште што ги одредил Бог за својот народ 
во старо време претставуваат симбол на прибежиштето што го 
наоѓаме ние во Христа.“ – Патријарси и пророци, 516.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 515-517.

Недела                17. март

1. МИЛОСРДНА ОДРЕДБА

а. Која одредба била донесена во корист на оние Израелци кои 
некого ненамерно убиле? Броеви 35:9-12; Исус Навин 20:1-3.

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

б. Колку градови за прибежиште биле одредени? Каде се наоѓале 
тие? Броеви 35:13,14.

 __________________________________________________________

в. Зошто и за кого биле потребни овие градови? Броеви 35:15. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

„Оваа благородна грижа била неопходна поради стариот обичај 
на крвна одмазда, според кој убиениот требало да го одмазди 
неговиот најблизок роднина или наследник. Во случај кога вината 
била очигледна, не било неопходно да се чека на судска истрага. На 
одмаздникот му било дозволено да го прогонува убиецот секаде 
и да го убие каде што ќе го стигне. Господ видел дека тоа време 
не било погодно за укинување на овој обичај, и затоа се погрижил 
за безбедноста на оние што би направиле убиство не сакајќи.“ – 
Патријарси и пророци, 515.
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Понеделник           18. март

2. ПАТИШТА ЗА ПРИБЕЖИШТЕ
а. Објаснете го распоредот на градовите за прибежиште и 

процедурите за нивно користење. Исус Навин 20:4-6. Каква 
разлика е направена помеѓу намерно и случајно убиство? 
Броеви 35:16-24. 

„Градовите за прибежиште биле распоредени така што за половина ден 
одење можело да се стигне во еден од нив од кој било дел на земјата. 
Патиштата по кои се стигнувало до нив биле постојано одржувани во добра 
состојба; и насекаде по должината на патот морале да постојат патокази 
на кои со јасни и крупни букви бил испишан зборот „Прибежиште“, за 
бегалецот да не се задржува ниту еден миг. Тоа предимство можел да 
го користи секој, било тој да е Евреин, странец или дојденец. Но додека 
се внимавало да не биде убиен невин човек, се внимавало и на тоа 
виновникот да не ја одбегне казната. Случајот на секој бегалец морал 
подробно да биде испитан од надлежните власти и само ако се утврдело 
дека не е виновен за убиство за кое законите предвидуваат казна, можел 
да најде заштита во градот за прибежиште.“ – Патријарси и пророци, 515.

б. Кое било правилото во случај на судење за убиство? Броеви 
35:30. Што се однесува до бројот на сведоци, кое правило 
било повторено и во Новиот Завет? Матеј 18:16; 1. Тимотеј 
5:19. Зошто е ова толку важно?

„Личното непријателство, или можноста за лична корист, го 
уништувале угледот и корисноста на илјадници невини луѓе... Еден 
човек може да биде воден од предрасуди, себичност или злоба. Но, 
малку е веројатно дека двајца или повеќе луѓе ќе бидат толку изопачени 
за да се соединат и да сведочат лажно, па дури и да го сторат тоа, со 
поединечно испитување вистината би била откриена.

„Оваа милосрдна одредба содржи поука за Божјиот народ до крајот на 
времето. Самиот Христос на Мојсеј му ги дал овие експлицитни упатства за 
еврејскиот народ, а кога лично бил со своите ученици на земјата, големиот 
Водач ја повторил истата поука учејќи ги како да постапуваат со грешниците. 
Сведочењето на еден човек не можело ниту да ослободи ниту да осуди. 
Ставовите и мислењата на еден човек не можеле да ги решат спорните 
прашања... Бог на своите слуги им дал должност да се покоруваат еден 
на друг. Никогаш ниту во едно важно прашање не требало да владее 
расудувањето на еден човек. Взаемното уважување и почитување ја прави 
службата достоинствена и ги обединува Божјите слуги во блиски врски на 
љубов и хармонија.“ – The Signs of the Times, January 20, 1881.
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Вторник            19. март

3. СИМБОЛ НА ПРИБЕЖИШТЕ

а. Под кои услови бегалецот бил заштитен од одмаздници, и 
кога бил слободен да си оди дома? Броеви 35:25-32.

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

б. Кое е нашето засолниште од смртта поради гревот? Псалм 9:9; 
Римјаните 8:1.

___________________________________________________________ 

„Истиот милостив Спасител, кој во тоа време ги одредил овие градови 
како привремено засолниште, со пролевањето на својата сопствена крв за 
престапниците на Божјиот закон, обезбедил сигурно прибежиште во кое тие 
можат да најдат заштита од втората смрт. Не постои сила која од Неговите раце 
ќе ја истргне душата што ќе му се обрати нему за проштавање.“ – Патријарси 
и пророци, 516.

в. Како Христос нѐ поттикнува да бараме засолниште во Него? 
2. Коринтјаните 6:1,2; Евреите 10:26,27. Како е тоа покажано 
преку примерот на градовите за прибежиште?

___________________________________________________________

„Доколку бегалецот сакал да го сочува својот живот, не смеел да чека ниту 
за момент; семејството и работата морал да ги остави зад себе, немал време 
да се поздрави со своите најблиски. Неговиот живот бил во прашање, и секој 
друг интерес морал да биде жртвуван за една цел - да стигне до градот на 
прибежиште. На заморот не се мислело, на тешкотиите не им се обрнувало 
внимание. Тој ниту за момент не го забавувал темпото, сѐ додека не бил 
безбеден меѓу ѕидовите на градот.“ – The Signs of the Times, January 20, 1881.

„Ние живееме во последното време, и сатаната сега со извонредна сила 
работи со суптилни искушенија да ги совлада оние кои веруваат во Исуса. 
Но, ние треба да бидеме ‘чувани од Божјата сила’; затоа, во искушение, 
прославете го Бога, кој е моќен и кој ќе ја сочува верната душа за да нѐ биде 
совладана од страна на лутиот непријател...

„Лукавиот измамник е како оној што обвинува, како лажливец, мачител и 
убиец; но што и да ги наведе другите да кажат за вас, Господ може да му рече 
како што му рекол на Петар: ‘Оди од мене сатано’. Тој може да му каже: ‘Ти 
нема да стоиш помеѓу мене и душата која со смрт ја откупив.’“ – The Upward 
Look, p. 42.
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Среда             20. март

4. СВЕТОСТА НА ЖИВОТОТ

а. Како Бог гледа на пролевањето на крвта? Броеви 35:33,34.
___________________________________________________________

б. Кон кој обред се пристапувало кога некој бил пронајден убиен? 
Повторени закони 21:1-9. Што ни зборува ова за Божјата 
омраза кон гревот и за Неговиот однос кон човековиот живот?

„Откако не успеале да го најдат убиецот ниту со најдетална истрага, 
владетелите со оваа свечена церемонија требало да ја покажат својата 
одвратност кон злочинот. Тие не требале со негрижа и немарност да ги 
разгледуваат делата на виновниците. Во сите свои постапки требале да 
покажат дека влијанието на гревот се шири како зараза – дека остава 
дамка на секоја земја и на секој човек кој не се обидува со сите средства 
да го врати престапникот на патеката на правдата. Бог ги смета за 
непријатели оние кои со некој немарен чин го штитат виновникот. Тие во 
Неговите очи се учесници во злоделата на грешникот...

„Гревот може да се нарече со лажни имиња, да биде занемарен и 
оправдуван со оправдани изговори и наводно со исправни побуди, но 
тоа не ја намалува вината на виновникот во очите на Бога. Каде и да се 
најде, гревот е навредлив за Бога, и за него сигурно ќе стигне казна.“ – 
The Signs of the Times, January 20, 1881.

в. Што уште претставува убиство во Божјите очи? 1. Јованово 
3:15.

___________________________________________________________

„Секоја неправедна постапка што придонесува за скусување на 
животот духот на омраза и одмазда, или попуштањето на некоја страст 
што не наведува на неправедни постапки кон другите, или кај нас 
предизвикува само желба да им напакостиме „зашто оној кој го мрази 
својот брат е крвник човечки“; себичната немарност во помагањето 
на сиромасите и на оние што страдаат; секое попуштање себеси, 
непотребното лишување или претераната работа што би биле штетни за 
здравјето сето тоа, во поголема или помала мера, е престап на шестата 
заповед.“ – Патријарси и пророци, 308.

„Духот на омразата и одмаздата потекнува од сатаната и го навел 
да го убие Синот Божји. И оној кој во себе негува злоба и суровост го 
негува истиот дух, а неговиот плод ќе биде смртта.“ – Мисли од Гората на 
блаженствата. 56. 
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Четврток           21. март

5. НАДЕЖ ЗА СИТЕ ОНИЕ КОИ БАРААТ ПРИБЕЖИШТЕ 

а. Што е предвидено денес за наше прибежиште? Јован 10:14,15.

 „Истиот милостив Спасител, кој во тоа време ги одредил овие 
градови како привремено засолниште, со пролевањето на својата 
сопствена крв за престапниците на Божјиот закон, обезбедил сигурно 
прибежиште во кое тие можат да најдат заштита од втората смрт. Не 
постои сила која од неговите раце ќе ја истргне душата што ќе му се 
обрати нему за проштавање...

Сѐ додека не најде засолниште во Христа, грешникот е изложен на 
опасност од вечна смрт; и како бегалецот колебањето и безгрижноста 
што можеле да го лишат од единствената шанса и изглед на живот, 
така исто одложувањето и рамнодушноста можеле да доведат и до 
пропаст на душата. Големиот непријател, сатаната, секој престапник 
на Божјиот закон го следи во стапка, и сите оние кои не се свесни за 
својата опасност и не бараат сериозно заштита во вечното Засолниште, 
набргу ќе станат жртва.“ – Патријарси и пророци, 516,517.

б. Каква улога има црквата во овој процес? Јован 10:16.

„Црквата е Божја тврдина, Божји град-прибежиште во овој 
одметнички свет.“ – Делата на апостолите, 11.

„Божјиот Дух ги осведочува грешниците во вистината и ги доведува 
во прегратките на црквата. Проповедниците треба да го направат 
својот дел, но тие никогаш не можат да ја извршат онаа задача која 
ѝ е доверена на црквата. Бог бара од членовите на Својата црква 
да ги негуваат младите во вера и искуство, да ги посетуваат, не да 
озборуваат со нив, туку да се молат и да им упатуваат зборови кои се 
како “златни јаболки во сребрени садови.“ – 4. Сведоштво, 69.

Петок             22. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кој ги основал прибежиштата и за која цел?
2. Зошто е толку важно да има два или повеќе сведоци во секое судење?
3. Што треба да научиме од неопходноста за брзо заминување во градот 

засолниште?
4. Што нѐ учат овие градови за Божјата милост и правда?
5. Кога е Христос сигурно засолниште за мене? Како можам да им помогнам 

на другите да Го пронајдат?



Библиски лекции, Јануари - Март 2019 67

  13. лекција           Сабота, 30. март 2019.

Последна поука на Исус Навин

„Одберете си сега, кому да му служите... а, пак, јас и домот мој ќе му 
служиме на Господ.“ – Исус Навин 24:15.

„Сè уште можеш да станеш потполно посветен на вистината 
или ако се одлучиш за спротивното, да продолжиш во мракот на 
неверството, да го изгубиш спасението и да изгубиш сè. Одејќи во 
светлина и извршувајќи ги налозите на Божјата волја, би можел да ја 
победиш својата себична природа.“ – 4. Сведоштво, 214.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 521-524;
                            5. Сведоштво, 361-368.

Недела               24. март

1. СВЕЧЕН СОБИР

а. Во кои околности Израел конечно уживал за извесно време? 
Исус Навин? На што Исус Навин тогаш ги потсетил луѓето? Исус 
Навин 23:1-4; 24:11-13.

б. Со какви уверувања Исус Навин ги охрабрувал? Исус Навин 
23:5-10. Што треба да научиме од обврските кои се барани од 
нив?

___________________________________________________________
„(Народот) не смеел да се здружи со идолопоклоничките нации на кои 

Бог конечно им одредил уништување. Им било забрането да покажат 
и најмало почитување кон паганските богови... Биле предупредени 
дека зближувањето со идолопоклонството ќе придонесе да го изгубат 
чувството на одвратност кон истото, и дека со тоа ќе предизвикаат 
Божјо незадоволство.“ – The Signs of the Times, May 19, 1881.

„Ако го љубиме светот и уживаме во неговите неправди, или пак 
учествуваме во бесплодните дела на мракот, пред себе сме ставиле 
нешто на кое ќе се сопнеме и во своето срце сме поставиле идоли. И 
доколку не ги искорениме со одлучни напори никогаш нема да бидеме 
признати како вистински синови и ќерки на Бога.“ – 5. Сведоштво, 164.
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Понеделник            25. март
 

2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ПРОТИВ МЕШАНИ БРАКОВИ

а. Кое предупредување им го дал Исус Навин како клучен фактор 
кој би му помогнал на народот да ги намали шансите од пад 
во идолопоклонство? Исус Навин 23:11-13. 

б. На кој начин се повторува ова свечено предупредување и во 
христијанската ера? 2. Коринтјаните 6:14-18; 1. Коринтјаните 7:39.

„Запрашај се: ‘Нема ли неверниот сопруг да ги одврати моите 
мисли од Исуса? Тој повеќе го сака задоволството од Бога. Нема ли 
да ме наведе да уживам во нештата во кои тој ужива?’ Патеката кон 
вечниот живот е стрмна и нерамна. Немој на себе да преземаш нови 
товари кои ќе го успорат твоето напредување...

Како Божјо дете, како поданик на Христовото царство, откупена со 
Неговата крв, како можеш да се поврзеш со некој кој не ги признава 
Неговите барања, кој не се наоѓа под власт на Неговиот Дух?... Ако 
другарот што го одбра е достоен во секоја друга смисла (што не е 
случај), тој сепак не ја прифатил вистината за ова време. Тој е неверник 
и небото не ти дозволува да стапиш со него во брачна врска. Не 
можеш да го занемариш тоа божествено барање, а притоа да не ја 
изложиш твојата душа на опасност.

Сакам да те предупредам на опасноста пред да биде премногу 
доцна. Ти ги слушаш ласкавите, пријатни зборови и наклонета си да 
веруваш дека сѐ ќе биде добро; меѓутоа не ги знаеш побудите кои 
ги поттикнуваат таквите убави зборови. Не можеш да ја согледаш 
длабочината на расипаноста скриена во срцето. Не можеш да 
погледнеш зад завесата и да ги забележиш стапиците што сатаната 
ги поставува за твојата душа. Тој сака да те наведе на пат на кој лесно 
би можел да ти пријде и против тебе да ги впери стрелите на своите 
искушенија. Не му дозволувај да те искористи ниту најмалку. Додека 
Бог влијае на умот на Своите слуги, сатаната работи преку децата 
на непокорноста. Меѓу Христос и Велијар не може да има договор. 
Меѓу тие две страни не може да има никаква хармонија. Поврзување 
со неверник значи поминување на сатанска почва. Со тоа ќе го 
ожалостиш Светиот Дух и ќе ја загубиш Неговата заштита. Можеш 
ли себеси да се дозволиш такви товари додека се бориш за вечен 
живот?... 

Имај на ум дека пред тебе е можноста да го задобиеш небото и од 
друга страна, отворен пат кон пропаста која треба да ја избегнеш. Бог 
го мисли тоа што го кажува.“ – 5. Сведоштво, 340-342.
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Вторник            26. март

3. ПОКОРНА ЉУБОВ КОН БОГА
а. Зошто нерационалната наклонетост претставува проблем? 

Исаија 5:18-21; Колосјаните 3:5,6.

„Една од најголемите опасности кои му се закануваат на Божјиот 
народ денес е поврзаноста со безбожниците, а особено склучување 
на брачни врски со неверниците. Кај многумина, љубовта кон она што 
е човечко ја затемнува љубовта кон божественото. Не почитувајќи ја 
јасната Божја заповед во овој поглед, тие го преземаат првиот чекор 
во погрешен правец; и се покажало дека чест резултат е целосно 
отпадништво. Секој пат се покажало дека извршувањето на својата 
волја наспроти Божјата заповед е многу опасно...

„Оние кои за свои пријатели и животни сопатници избираат такви 
кои го отфрлаат Христа и го газат Божјиот закон, на крајот стануваат 
слични на нив по сфаќање и по дух.“ – Коментари на библиски 
текстови, том 2, 1000.

„Во христијанскиот свет постои изненадувачка, загрижувачка 
рамнодушност кон поуките на Божјата реч во врска со браковите 
кои христијаните ги склопуваат со неверниците... Мажите и жените 
кои инаку се разумни и совесни ги затвораат ушите за совети. Тие 
се глуви на повиците и преколнувањата на пријателите, роднините 
и Божјите слуги... а кон пријателот кој е толку верен што упатува 
опомена, се постапува како кон непријател. Сето тоа е онака како што 
сатаната сака да биде. Тој плете мрежа на магии околу душата додека 
потполно не ја маѓепса и зашемети. Разумот дозволува уздите на 
самосовладувањето да паднат на вратот на телесните желби додека 
телесните желби не победат наполно; а жртвата ја разбудува животот 
на беда и ропство, но тогаш е предоцна.“ – 5. Сведоштво, 365,366.

б. Објаснете ја реалноста за причинско – последичните врски 
кои ги изнел Исус Навин. Исус Навин 23:14-16.

„Божјиот план за спасение на луѓето е совршен во сите подробности. 
Кога секој од нас верно би ја извршувал задачата која му е доверена, 
сѐ би било добро и во ред. Неслогата, несреќата, бедата и пропаста 
доведуваат до отпадништво на луѓето. Бог никогаш не ја употребува 
својата моќ за да ги угнетува луѓето кои ги создал со своја рака. Тој од 
човекот не бара ништо што тој не може да направи. Своите непослушни 
деца Тој никогаш не ги казнува повеќе отколку што е потребно за да 
ги доведе до покајание, или пак другите да ги заплаши за да не тргнат 
по нивниот пример. Побуната против Бога е неоправдана.“ – The Signs 
of the Times, May 19, 1881.
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Среда              27. март

4. ИЗБИРАЊЕ НА БОГА

а. Кој повик Исус Навин му го упатил на народот? Исус Навин 
24:1,14,15. Како ова може да нѐ инспирира и нас?

„Сѐ уште потајно обожавале идоли, и затоа Исус Навин сега настојувал 
да ги наведе на одлука со која тој грев ќе биде истеран од Израел. – 
Патријарси и пророци, 523.

„Ако Божјото одобрување значи нешто, тогаш значи сѐ. Така одлучил 
Исус Навин; и откако ја разгледал целата работа, тој одлучил да му служи 
со целото срце. И повеќе од тоа, тој ќе се потрудил и своето семејство да го 
наведе да тргне по истиот пат...

Често повторуваните предупредувања против идолопоклонството 
упатени до израелскиот народ не се ништо помалку значајни и применливи 
за нас денес. Сѐ што чувствата ги одвојува од Бога е идол, и нѐ води кон 
грев. Ако му служиме на Бога доброволно и радосно и ако службата на 
Бога ни е подрага од службата на гревот и на сатаната, ако го избереме 
Него и отворено и храбро се свртиме од сите привлечности и суети на овој 
свет, ќе уживаме во Неговите благослови во овој и ќе живееме засекогаш 
во Негово присуство во идниот живот. 

Господ нашиот Бог e љубоморен Бог. Тој е праведен и свет. Со Него 
не можеме да се играме. Тој може да го прочита лажливото срце. Тој 
го осудува дволичниот ум. Тој ја мрази млакоста. Ние не можеме да му 
служиме и на Бога и на мамонот, бидејќи тие се сосема спротивни.“ – The 
Signs of the Times, May 19, 1881.

б. Што сакал Бог Израелците да сфатат за нивната слабост? Исус 
Навин 24:16-20. Дали сме ние поинакви од нив?

„Пред да може да се зборува за трајна реформа, тие морале да бидат 
наведени да ја почувствуваат својата целосна неспособност со сопствена 
сила да му служат на Господа. Тие го престапиле неговиот закон кој ги 
осудувал како престапници, не предвидувајќи начин за ослободување 
од таа осуда. И сѐ додека се потпирале врз својата сила и правда, не 
можеле да постигнат проштавање на гревот. Тие не биле во состојба да ги 
задоволат барањата на совршениот Божји закон и попусто се обврзувале 
дека ќе му служат на Господа. Само со вера во Христа можеле со сигурност 
да добијат проштавање на гревот и сила да го држат Божјиот закон. 
Морале да престанат својата надеж во спасение да ја темелат на своите 
сопствени напори. За да му бидат угодни на Бога, морале целосно да се 
потпрат врз заслугите на ветениот Спасител.“ – Патријарси и пророци, 524.
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Четврток         28. март

5. ЧУДЕСНА ПОБЕДА 

а. Каков извонреден завет во Божјите очи направил Израел пред 
Исус Навин? Што било направено во спомен на овој завет? 
Исус Навин 24:21-27.

б. На кој начин завршниот период од животот на Исус Навин 
бил исполнет со посветеност кон Бога? Исус Навин 24:29-31. 
Како народот реагирал на укорот кога во своето искуство се 
посомневал? Судии 2:1-5.

„Во светиот карактер на Исус Навин немало ниту една дамка. Тој 
бил мудар лидер. Неговиот живот бил целосно посветен на Бога...

Исус Навин бил сакан и почитуван од целиот Израел, а по неговата 
смрт народот долго време жалел по него.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 
1, pp. 351, 352.

„(Судии 2:1.2) Израелците се поклониле пред Бога во понизност 
и покајание. Тие принеле жртва и ги признале своите гревови пред 
Бога и еден на друг. Принесувањето на жртвата не би имало никаква 
вредност ако тие не покажале вистинско каење. Нивната понизност 
била вистинска. Христовата благодат делувала на нивните срца, кога 
ги признале гревовите и принеле жртва, и Бог им простил.

Тоа било вистинско будење, и помеѓу Израелците дошло до 
реформа и духовна обнова. Тие останаа верни на заветот што го 
склучиле со Бога. Израелците му служеле на Бога во сите денови на 
Исус Навин, и во сите денови на водечките луѓе кои го надживеале 
Исус Навин, кои ги виделе големите дела што ги направил Бог за нив.“ 
– Коментари на библиски текстови, том 2, 1001.

 
Петок             29. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Под кој услов Божјиот народ ја ужива Неговата посебна заштита?
2. Што се случува кога некое лице ќе дојде во искушение да стапи во брачна 

заедница со неверник?
3. Зошто е толку тешко да се вразуми еден човек кој е лудо заљубен во 

неверник?
4. Колку човечката природа е подложна на пад во идолопоклонство? Зошто?
5. Што го прави толку посебен периодот на Исус Навин и неговото водство во 

историјата на Израелците?
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Дат. Ден

1 Вторник 
2 Среда
3 Четврток
4 Петок
5 Сабота
6 Недела 
7 Понеделник
8 Вторник 
9 Среда
10 Четврток
11 Петок
12 Сабота
13 Недела 
14 Понеделник
15 Вторник 
16 Среда
17 Четврток
18 Петок
19 Сабота
20 Недела 
21 Понеделник
22 Вторник 
23 Среда
24 Четврток
25 Петок
26 Сабота
27 Недела 
28 Понеделник
29 Вторник 
30 Среда
31 Четврток

6. Свед., 420. Езек. 10:14-18.

Матеј 2:1-4.

Сонцето заоѓа во 16:30
Сонцето заоѓа во 16:31

Сонцето заоѓа во 16:39
Сонцето заоѓа во 16:40

Ефес. 1:3-7.

Матеј 2:12-15.
Матеј 2:16-18.

6. Свед., 414. Езек. 9:1-4.
6. Свед., 413.

6. Свед., 419. Езек. 10:10-13.

6. Свед., 416.

Сонцето заоѓа во 16:15
Сонцето заоѓа во 16:16

6. Свед., 404. Езек. 1:24-28.
6. Свед., 405. Езек. 2:1-5.

Утринска молитва Вечерна молитва
За оние кои 

немаат 
сведочанства

Ис. 12:1-6.
Ис. 9:6,7.
Ис. 7:14,15.

6. Свед., 400. Езек. 1:5-10.

Јован 1:1-4.
Изреки  8:22-30.
Битие 2:1-3.
Јован 1:5-12.
Евр. 1:1-5.
Ефес. 3:9,10.
Кол. 1:14-20.
1. Јов. 4:9,10.
Јован 3:14-16.
Излез 20:8-11.
1. Јов. 5:11-15.
Филип. 2:4-8.

Ерем. 31:15-17.
Матеј 2:19-23.

6. Свед., 401.
6. Свед., 402.

Броеви 24:15-17.
Матеј 2:5,6.
Јован 7:40-42.

6. Свед., 403.

6. Свед., 406.
6. Свед., 407.

Матеј 2:7-11.
Излез 31:15-17.

Филип. 2:9-11.
Дела 4:11,12.

1. Јов. 2:1-3.
Излез 31:12-14.
Матеј 1:20-23.

6. Свед., 408.

6. Свед., 411.
6. Свед., 412.

Сонцето заоѓа во 16:23

6. Свед., 421.

Езек. 3:16-18.
6. Свед., 409. Езек. 3:19-21.
6. Свед., 410. Езек. 7:1-4.

6. Свед., 422.

Езек. 1:11-14.
Езек. 1:15-19.

Езек. 1:20-23.

Езек. 2:6-10.

6. Свед., 417.

Езек. 7:5-9.
Езек. 7:12-15

Езек. 7:25-27.

Езек. 3:2-5.

Јануари - 2019

Езек. 10:19-22.
Езек. 1:1-4.

Сонцето заоѓа во 16:22

Езек. 9:8-11.
Езек. 10:1-5.

Езек. 10:6-9.6. Свед., 418.

6. Свед., 415. Езек. 9:5-7.
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Дат. Ден

1 Петок
2 Сабота
3 Недела 
4 Понеделник
5 Вторник 
6 Среда
7 Четврток
8 Петок
9 Сабота
10 Недела 
11 Понеделник
12 Вторник 
13 Среда
14 Четврток
15 Петок
16 Сабота
17 Недела 
18 Понеделник
19 Вторник 
20 Среда
21 Четврток
22 Петок
23 Сабота
24 Недела 
25 Понеделник
26 Вторник 
27 Среда
28 Четврток Езек. 12:22-25.

Езек. 18:1-4.

Лука 1:15-17.

Евр. 1:9-14.

Езек. 14:21-23.

Сонцето заоѓа во 16:57

6. Свед., 432. Езек. 28:12-15.

6. Свед., 437. Езек. 33:12,13.

Ис. 42:1-4.

Утринска молитва Вечерна молитва

Матеј 3:1-3.
Ис. 40:1-5.
Излез 35:1,2.

6. Свед., 427.

Матеј 3:4-9.
Матеј 3:10-12.
Дела 1:4-8.
Матеј 3:13-17.

6. Свед., 423.

6. Свед., 425.
6. Свед., 426.

Марко 1:1-6.
Лука 1:1-6.
Лука 1:8-14.

Левити 26:1,2.

Сонцето заоѓа во 17:14

Матеј 4:1-4.
Пов.зак. 8:1-3.
Матеј 4:5-7.
Пов.зак. 6:10-13.
Матеј 4:8-11.

Лука 1:76-80.

Лука 1:66-69.
Пс. 132:13-18.

Пов.зак. 6:12-16.
Пов.зак. 5:12-16.

6. Свед., 442.

Лука 1:19-22.
Неемија 13:15-17.
Лука 1:59-64.

6. Свед., 440.
Езек. 34:10-12.6. Свед., 441.

Сонцето заоѓа во 17:16

6. Свед., 434. Езек. 33:1-5.

6. Свед., 438.

Езек. 28:16-19.

Езек. 33:9-11.

6. Свед., 433.

6. Свед., 435.

Февруари - 2019

Сонцето заоѓа во 16:48
Сонцето заоѓа во 16:49

6. Свед., 424. Езек. 14:17,20.
Езек. 14:13-16.

Ис. 40:6-11.

За оние кои 
немаат 

сведочанства

Езек. 16:48-50.

Езек. 18:19-23.

6. Свед., 431.

Сонцето заоѓа во 17:58

6. Свед., 439. Езек. 33:31-33.
Езек. 33:14-16.

Езек. 21:30-32.

Езек. 33:6-8.

Сонцето заоѓа во 17:58

Езек. 34:1-4.

Сонцето заоѓа во 16:58

6. Свед., 429. Езек. 18:24-27.
6. Свед., 430. Езек. 18:31,32.

6. Свед., 428.

6. Свед., 436.
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Дат. Ден

1 Петок
2 Сабота
3 Недела 
4 Понеделник
5 Вторник 
6 Среда
7 Четврток
8 Петок
9 Сабота
10 Недела 
11 Понеделник
12 Вторник 
13 Среда
14 Четврток
15 Петок
16 Сабота
17 Недела 
18 Понеделник
19 Вторник 
20 Среда
21 Четврток
22 Петок
23 Сабота
24 Недела 
25 Понеделник
26 Вторник 
27 Среда
28 Четврток
29 Петок
30 Сабота
31 Недела 

Псалм 121.
Осија 12:3-7. 7. Свед., 32. Лука 1:30-33.

Сонцето заоѓа во 17:56

2.Сол. 2:7,8.Битие 44:14-17.

Лука 4:38-40.

Даниел 2:31-36.

Битие 41:25-32.

Псалм 105:6-15. Сонцето заоѓа во 17:55

Лука 1:74-80.

Сонцето заоѓа во 17:31

7. Свед., 21. Пс. 119:1-6.

7. Свед., 26.

Пс. 37:7-11.

Утринска молитва Вечерна молитва

Лука 2:8-13.
Ис. 11:3-7.
Битие 35:9-15.

7. Свед., 16.

Битие 37:19-24.
Битие 37:25-34.
Матеј 26:14-16.
Зах. 11:12,13.

7. Свед., 12.

7. Свед., 14.
7. Свед., 15.

Битие 41:38-43.
Даниел 2:25-30.

Битие 39:2-5.

Сонцето заоѓа во 17:39

Битие 39:20-23.
Псалм 105:16-22.
Битие 40:8-19.
Битие 41:1-7.
Даниел 2:1-5.

7. Свед., 25.

Даниел 2:47,48.
Битие 43:25-30.

Битие 41:14-24.
Псалм 125.

7. Свед., 31.

Даниел 2:37-43.
Псалм 78:1-7.
Даниел 2:44-46.

7. Свед., 29.

Даниел 2:16-19.

Ис. 32:2-4.7. Свед., 30.

Сонцето заоѓа во 17:41

7. Свед., 23. Изреки 3:1-3.

7. Свед., 27.

Пс. 119:14-16.

Изреки 2:1-5.

7. Свед., 22.

7. Свед., 24.

Март - 2019

Сонцето заоѓа во 17:23
Сонцето заоѓа во 17:24

7. Свед., 13. Лука 1:67-72.
Лука 1:46-50.

Битие 37:12-18.

За оние кои 
немаат 

сведочанства

2. Кор. 3:17,18.

Лука 4:41-44.

7. Свед., 20.

Сонцето заоѓа во 17:47

7. Свед., 28. Ис. 62:3,4.
Ис. 40:27-31.

Пс. 119:9-11.

Изреки 3:5-7.

Сонцето заоѓа во 17:46

Ис. 11:1-4.

Сонцето заоѓа во 17:33

7. Свед., 18. 2.Кор. 8:9.
7. Свед., 19. Јов 28:28.

2.Сам. 23:2-4.

7. Свед., 17.
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5. јануари     
Доброволен 
прилог во првата 
сабота 
За централата на 
Западното поле во 
Зимбабве
(страна 4)

2. февруари   
Доброволен 

прилог во првата 
сабота 

За централата на 
Униската мисија 

во Замбија
(страна 25)

2. март     
Доброволен 
прилог во првата 
сабота 
За помош на 
загрозените во 
природните 
катастрофи 
ширум светот
(страна 46)

Доброволен дар во 
првата сабота


