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Година XCVI Број 4
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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Книгата Евангелие според Марко ја напишал Јован Марко, кој патувал 
со Павле и Варнава. Самиот Варнава бил „родум од Кипар“ (Дела 4:36), 
и сега тој и Павле, во придружба на Јован Марко, роднина на Варнава, 
го посетиле овој остров. 

„Мајка му на Марко ја прифатила христијанската вера и нејзиниот 
дом во Ерусалим бил вистинско прибежиште за учениците. Тука 
секогаш наидувале на гостопримство и одмор. При една таква посета на 
апостолите на домот на неговата ма¬јка, Марко им се понудил на Павле 
и Варнава да ги придружува на нивниот мисионерски пат. Чувствувал 
Божја наклоност и одобрување во своето срце и со сета душа сакал 
потполно да му се посвети на делото на проповедање на евангелието.“ 
– Делата на апостолите, 167.

Кога Марко за прв пат започнал да патува со Варнава и Павле, согледал 
дека делото за него претставува преголем товар и се вратил дома. Кога 
одлучил повторно да се обиде, Павле одбил да работи со него. Сепак, 
Павле подоцна се предомислил во врска со Марко, сметајќи дека тој е 
толку корисен што му рекол на Тимотеј: „Земи го Марко и доведи го со 
себе, зашто ми е нужен во службата“ (2 Тимотеј 4:11).

Марко исто така блиску соработувал со Петар (1 Петрово 5:13). Се 
верува дека Петар му ги раскажал на Марко своите искуства. Потоа 
Марко, бидејќи самиот тој не бил сведок, ги запишал сеќавањата на Петар 
за Исус. Марковото излагање на евангелието е далеку  поконкретно од 
другите три. Марко својот запис го започнал со зборовите: „Почеток од 
Евангелието на Исус Христос, Син Божји“ (Марко 1:1). Тој веднаш ја 
исповедал својата вера во Исус како Божји Син.

„Спасителот на човечкиот род се родил во скромно семејство, во еден 
со грев проколнат, злобен свет. Тој бил воспитан во темнината на Назарет, 
мал град во Галилеја. Ја започнал својата мисија во сиромаштија и 
лишен од световен углед. Тој не се стремел кон восхит или одобрување 
од светот. Тој живеел меѓу понизните. Изгледал како обичен човек, со 
малку пријатели. На тој начин Бог го претставил евангелието на начин 
сосема различен од начинот на кој многумина го сметаат за мудар за 
изнесување на истото евангелие во денешно време... 

‘Царството Божјо нема да дојде преку нешто што може да се забележи’. 
Евангелието на Божјата милост, со својот дух на самоодрекување, 
никогаш не може да биде во склад со духот на овој свет“. - The Review 
and Herald, January 18, 1906.

Господ нека ни помогне да прифатиме поголема мерка од ова 
евангелие на милост во нашето срце и живот додека ги проучуваме 
лекциите за ова тримесечје.

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 3. октомври 2020. 

Дар во првата сабота за седиштето 
во Savigny-sur-Orge, Франција   

Со вкупно население од околу 87 
милиони, Франција, Белгија и Швајцарија 
формираат влијателен дел од западна 
Европа. Реформното движење на АСД во 
Франција постои неколку децении. Во текот 
на Втората светска војна, нашите овдешни 
браќа беа меѓу жртвите во озлогласениот 
концентрационен логор Gurs, во ужасни услови. С е п а к , 
со Божја милост, оваа вест се одржала, и денес Франција, заедно со 
Швајцарија и Белгија, го формираат Француското поле на РДАСД. 

Зградите на имотот во Savigny-sur-Orge, париско предградие, служат како 
седиште на Полето, и имаат сериозна потреба од проширување. Во 1991. 
година, благодарение на некои великодушни донации, на овој имот, купен 
неколку години пред тоа, е изградена црква. Со Божја помош, Неговото дело 
се развива тука и покрај предизвиците имајќи го во предвид менталитетот 
на француското население кој беше толку силно вкоренет врз атеистички и 
католички идеи, кои сè уште траат од 1260-те години на прогонство. Да се 
потсетиме дека неколку години по Лутер, околу половина од населението 
беше протестантски ориентирано. Но, поради прогонство или поради 
нивната  вера, мнозина верни умреле (мачени на тркало, на клада, галија, 
затвор, итн.) или побегнале во земји кои биле повеќе гостопримливи, како 
што се Швајцарија, Германија, Холандија и Новиот свет (САД и Канада).

Сепак, сè уште има многу искрени души кои се во заблуда и едвај чекаат 
да ја примат светлината како би застанале на страната на Господ. Затоа ве 
молиме за ваша великодушна финансиска помош со цел да ги прошириме 
нашите објекти, толку многу потребни,  и да бидеме подобро подготвени да 
допреме до овие души.

Мнозина од странски земји и надвор од европските француски 
територии веќе ни помогнаа во овој потфат. Овде имаме неколку браќа 
и од прекуокеанските француски територии, како и од Романија, Бразил, 
Португалија, Конго, Молдавија и од разни други националности. Оваа 
културна разновидност претставува вистински благослов затоа што ни 
овозможува да ја продлабочиме својата вера, зацврстувајќи ја уште повеќе 
на темелите на библиските начела, над културните традиции кои честопати 
тешко се разбиваат и кои можат да и дадат искривена слика на нашата вест. 
Зарем вечното евангелие нема да им се проповеда „на жителите земни, 
на секое племе и колено, јазик и народ“ (Откровение 14:6)? Ајде заедно да 
направиме ова да биде реалност!

Француското поле однапред ви се заблагодарува
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 1. лекција        Сабота, 3. октомври 2020.

Почеток на Евангелието на Исус 
Христос

„А потоа, откако Јован беше затворен, дојде Исус во Галилеја и ја 
проповедаше радосната вест за царството Божјо, и велеше: ‘Времето 
се исполни и царството Божјо наближи; покајте се и верувајте во 
Евангелието’” (Марко 1:14,15).

„Немало ѕвечкање со оружје, ниту обивање на затворските врати; но 
лекувањето на болните, проповедањето на евангелието, окрепувањето 
на човечките души, сето тоа сведочело за Христовата мисија“. – 
Воспитување, 157. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                 Копнежот на вековите, 109-113. 
Недела                27. септември

1. ПОЧЕТОК НА ЕВАНГЕЛИЕТО
а. Како Марко го започнува својот извештај за Христовиот живот? 

Што тој веднаш признава за Исуса? Марко 1:1.
_______________________________________________________________________ 

б. Објаснете што е „евангелие“. Римјаните 1:16.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„(Божјата) милост и добрина се целосно незаслужени. Христовата 
благодат е доволна да го оправда грешникот без било какви заслуги 
или права од негова страна. Оправдувањето претставува целосно, 
комплетно простување на гревот. Моментот кога грешникот со вера 
ќе го прими Христа, е момент на негово помилување. Нему му се 
припишува Христовата праведност и тој повеќе не се сомнева дека Бог 
во својата милост му простил“. – Коментар на Библиските текстови, 
635.

„Нема никакви недостатоци во Божјиот план за спасение на 
луѓето. Ако евангелието не е сила на спасување за секоја душа, тоа 
не е затоа што евангелието е несовршено, туку затоа што луѓето не се 
практични верници, практични приматели на благодатта и Христовата 
праведност... Оние што тврдат дека се верници не го прифаќаат Христа 
за свој личен Спасител, туку одат далеку од Исуса“. – This Day With God, 
p. 18.
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Понеделник             28. септември
 

2. ПРЕДВЕСНИКОТ НА ХРИСТОС
а. Кое било делото на Јован Крстител? Марко 1:2; Лука 1:17.

„Во секоја фаза од историјата на оваа земја, Бог имал свои претставници 
кои имале задача да го спроведат Неговото дело на начин кој Тој го 
одредил. Јован Крстител имал особена задача, за која бил роден и за која 
бил назначен – задача да го подготви патот на Господ... Неговата пустинска 
мисија била највпечатлива, буквално исполнување на пророштвото“. –  
Коментар на Библиските текстови, 508.

„Во Јован Крстител Господ подигнал за себе гласник, за да го подготви 
патот на Господ. Тој требаше да му даде на светот непоколебливо 
сведоштво во укорување и осудување на гревот“. –  Selected Messages, bk. 
2, p. 147.

„Нашето дело во најавување на второто Христово доаѓање е слично 
на делото на Јован Крстител, Христовиот предвесник при  Неговото прво 
доаѓање. Ние треба да му ја објавиме на светот пораката: ‘Близу е денот 
Господов’. ‘Приготви се да го дочекаш твојот Бог!’ Ние треба да направиме 
многу повеќе од она што досега сме го направиле“. –  Reflecting Christ, p. 
201.
б. Која била пораката на Јован, и кој доаѓал да го слуша? Марко 

1:3-5.
_______________________________________________________________________

в. Кон кого Јован го насочувал народот? На кој начин делото на Јован 
било различно од она на Месијата што доаѓа? Марко 1:6-8.

„Јован им кажал на своите ученици дека Исус е ветениот Месија, 
Спасител на светот. Бидејќи неговото дело се приближувало кон крај, ги 
упатил кон Исуса и ги поучил да го следат Него како Голем Учител. Животот 
на Јован Крстител бил исполнет со тага и самоодрекување. Тој го најавил 
првото Христово доаѓање, но не му било дадено да биде сведок на 
Неговите чуда и да и се радува на силата која што Тој ја манифестираше. 
Јован знаел дека неговата улога е завршена и дека мора да умре штом 
Исус ќе започне со својата мисија како учител. Неговиот глас, со исклучок 
во пустината, многу ретко се слушал. Животот му поминал во осаменост. 
Не бил поврзан со семејството на својот татко за да ја ужива благодатта на 
семејниот и општествениот живот, туку сѐ оставил настрана за да може 
да ја заврши својата мисија. Луѓето во големо мноштво ги напуштале 
прометните градови и села и оделе во пустината за да ги слушаат зборовите 
на необичниот пророк. Јован ја поставил секирата на коренот на дрвото. 
Го укорувал гревот, не плашејќи се за последиците и го подготвил патот за 
Божјото Јагне“. –  Рани списи, 154.
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Вторник              29. септември

3. СПАСИТЕЛОТ СЕ КРШТЕВА
а. Од која причина Исус дошол да го види Јована? Марко 1:9.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога Исус дошол кај Јован да се крсти, Крстителот во Него видел 
чистота на карактерот, каква што никогаш порано не забележал кај 
ниеден човек... никогаш не дошол во допир со човек од кој толку 
зрачело божествено влијание. Сето тоа било во склад со она што 
му било откриено на Јован за карактерот на Месијата. Сепак, тој се 
притеснувал да го исполни Исусовото барање. Како тој, грешник, 
да го крсти Безгрешниот? И зошто Оној, Кому не му било потребно 
покајание морал да се потчини на еден обред што го претставува 
признавањето на вината која треба да се измие?

Кога Исус побарал да биде крстен, Јован извикал: ‘Ти треба мене 
да ме крстиш, а Ти доаѓаш при мене!’ Благо, а сепак решително, Исус 
одговорил: ‘Остави го сега тоа, зашто нам ни претстои да ја исполниме 
сета правда’. Попуштајќи, Јован го повел Спасителот до Јордан и го 
нурнал во водата. Исус ‘веднаш излезе од водата. И ете наеднаш се 
отворија небесата и Тој го виде Божјиот Дух како слегува како гулаб и 
се спушта на Него’“. – Копнежот на вековите, 110,111.

б. Како Светиот Дух се открил при Исусовото крштевање – како и 
Бог Отецот? Марко 1:10.

„Господ ветил дека ќе му даде знак на Јован со кој ќе знае кој е 
Месијата. И кога Исус излегол од водата, ветениот знак беше даден; 
бидејќи го видел небото отворено, и Божјиот Дух, во облик на сјаен гулаб 
како лебди над Христовата глава, и од небото се чу глас: ‘Овој е Мојот 
возљубен Син, Кој е по Мојата волја’...

Поради гревот, земјата била отсечена од небото, но Христос со 
својата човечка рака го прегрнал паднатиот род, додека со својата 
божествена рака цврсто се држел до престолот на Бесконечниот. Така 
на земјата повторно и е вратена милоста на небото, а човекот повторно 
можел да воспостави заедница со Бога. Христовата молитва во корист 
на човечкиот род го расчистила патот низ секоја сенка што сатаната ја 
фрлил меѓу човекот и Бога и јасно го осветлила каналот за одржување 
на врска со престолот на славата. Вратата беа оставени подотворени, 
небесата се отворија, а Божјиот Дух во облик на гулаб се спуштил над 
Христовата глава, а од небото се слушнал Божјиот глас како вели: ‘Овој е 
Мојот возљубен Син, Кој е по Мојата волја’“. – Коментар на Библиските 
текстови, 430,431. 
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Среда               30. септември

4. ОДВЕДЕН ВО ПУСТИНАТА 
а. Каде отишол Исус веднаш по Неговото крштевање? Марко 

1:12. Зошто?
_______________________________________________________________________

„Зошто на почетокот на Неговата јавна служба Христос бил одведен 
во пустината за да биде искушуван?... Тој отишол не во свое име, 
туку во наше име; да надвладее заради нас... Тој требаше да биде 
искушан и испитан како претставник на нашата раса. Требаше лично 
да се сретне со непријателот за да го собори оној кој тврдел дека е 
владетел на царствата на светот... 

Нашиот Спасител на секој чекор се спротивставил на искушението 
и на овој начин му овозможил и на човекот да стане победник“. – 
That I May Know Him, p. 32.

„Кога Исус бил поведен во пустината за да биде искушан, Него 
го водел Божјиот Дух. Тој не го повикал искушението. Тој отишол во 
пустината за да биде сам, за да размислува за Својата мисија и дело. 
Со пост и молитва морал да се подготви за крвавата патека по која 
морал да помине. Меѓутоа, сатаната знаел дека Спасителот отишол во 
пустината и сметал дека тоа е најповолен момент за да му пристапи“. 
– Копнежот на вековите, 114.

б. Со што Исус морал да се бори додека бил во пустината? Како Бог 
му помогнал? Марко 1:13.

_______________________________________________________________________

„Ако не постои можност да попуштиме, искушението не е 
искушение. На искушението човекот му се спротивставува кога е 
под силно влијание да направи погрешно дело; и знаејќи дека тоа 
може да го стори, му се спротивставува со вера, цврсто држејќи се 
до божествената сила. Такви биле искушенијата низ кои Христос 
поминал“. – Selected Messages, bk. 3, p. 132.

в. Како Бог ни ветува дека ќе ни помогне кога тоа ќе ни биде 
потребно? Псалм 91:11; 34:7.

„Бог на Своите ангели им налага будно да бдеат над нас, и доколку 
ние се ставиме под нивна заштита, тие во секоја опасност ќе ни се 
најдат од десната страна. Често, додека ние не сме ни свесни од 
опасноста на лошите влијанија што нѐ опкружуваат, ангелите се 
покрај нас, нѐ поттикнуваат да тргнеме во подобар правец, бираат 
зборови за нас и влијаат на нашите постапки. Благодарејќи на тоа, 
нашето влијание може да стане тивка, несвесна, но моќна сила во 
придобивање на други души за Христа и за небесниот свет“. – Мојот 
живот денес, 302.
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Четврток            1. октомври

5. ШИРЕЊЕ НА ЈОВАНОВАТА ПОРАКА
а.  Откако Јован ја исполнил својата мисија, каква порака 

започнал Исус да проповеда – и зошто? Марко 1:14,15.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Евангелската порака што ја објавил Спасителот се засновала 
на пророштвата. ‘Времето’ за кое Тој рекол дека се исполнило, бил 
периодот што ангелот Гаврил му го објавил на Даниел... ‘Затоа знај и 
разбери, од времето, кога ќе се издаде заповед Ерусалим повторно да 
се изгради, до Кнезот Помазаник, ќе поминат седум седмици, а потоа 
шеесет и девет седмици’, шеесет и девет седмици или четиристотини 
осумдесет и три години. (Даниел 9:25) Заповедта за обнова и ѕидање 
на Ерусалим што ја издал Артаксеркс Лонгиманус, стапила на сила 
есента во 457. година пред Христа. (Види Ездра 6:14; 7:1,9) Тој период 
од четиристотини и осумдесет и три години се протега до есента 
27. година по Христа. Според пророштвото, тој период требало да 
достигне до Месијата Помазаникот. Во 27. година по Христа, при 
своето крштевање Исус Христос примил помазание од Светиот Дух и 
набргу потоа започнала неговата јавна служба. Тогаш била објавена 
веста: ‘Се исполни времето’“. – Копнежот на вековите, 233.

„Самиот Христос бил основачот на еврејскиот систем, темел на 
скапоцениот храм, антитипот на кого укажувале сите жртвени служби. 
Евреите со очигледно нетрпение го очекувале Христовото доаѓање. 
Книжниците, кои добро го познавале законот и биле запознаени со 
изјавите на пророците во врска со Неговото доаѓање, од пророчката 
историја знаеле дека времето на барање и чекање на Неговото 
доаѓање на свет истекло“. – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 35.

Петок               2. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога Бог ни простува? Колку е целосно ова простување?
2. Кое било посебното дело на Јован Крстител? Кое е нашето дело 

денес? 
3. Што се случило при Исусовото крштевање? Зошто ова било значајно?
4. Како Христос станал победник заради нас во текот на своето искуство 

во пустината? Што значи тоа?
5. Што мислел Исус кога рекол времето е исполнето? На кое време 

мислел Тој? 
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 2. лекција           Сабота, 10. октомври 2020. 

Божествен Учител
„Знаеме дека си Ти учител, дојден од Бога, зашто никој не 

може да ги прави овие чуда што ги правиш Ти, ако Бог не е со 
него” (Јован 3:2).

„Исус, божествениот Учител... не ја прифатил човечката природа 
за друга цел освен да им ја покаже на луѓето Божјата милост, љубов 
и добрина, грижејќи се за спасение и среќа на своите созданија. 
За таа иста цел и умрел... Секојдневно пред нив покажувал, во 
дела на благослов на луѓето, колку е голема Неговата нежност и 
љубов кон паднатиот род. Неговото срце било извор на неисцрпно 
сочувство, од кое душата што копнее можела да се снабди со 
водата на животот“. – Counsels on Sabbath School Work, pp. 108, 109.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:      Коп. на век., 342,343,427-431,601-603. 

Недела                 4. октомври

1. УЧИТЕЛОТ И НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ

а. Како учениците му се обраќале на Исуса во многу наврати? 
Марко 4:38; 9:38; 13:1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

б. Како Исус ја признал употребата на оваа титула? Јован 13:13.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

в. Со каква цел Исус го сторил ова? Јован 13:14,15.

„Христос јасно го присвоил самото право на авторитет и верност. 
‘Вие ме нарекувате Учител и Господ; и право велите, бидејќи сум’ 
(Јован 13:13). ‘Зашто еден е вашиот Водач – Христос’  (Матеј 23:10). 
Така Тој го задржал достоинството кое му припаѓа на Неговото име, 
и авторитетот и моќта која ја имал на небото“. – Lift Him Up, p. 37.
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Понеделник             5. октомври
 

2. ЧОВЕК ВО НЕВОЛЈА ПОКАЖУВА ПОЧИТ 
а. Кој бил Јаир, и како покажал почит кон Исуса? Марко 5:2.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Исус) останал извесен период на брегот, учејќи и лекувајќи, 
а потоа се упатил во домот на Левиј-Матеј, за да се сретне со 
цариниците на гозбата. Тука Јаир, старешината на синагогата, го 
нашол Христа. 

Овој еврејски старешина дошол кај Исуса во голема неволја и му 
се фрлил пред нозете“. – Копнежот на вековите, 342.
б. Зошто Јаир дошол да го види Исуса? Колку била голема 

неговата вера? Марко 5:23.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Исус веднаш тргнал со него во неговиот дом. Иако виделе многу 
од Неговите дела на милост, учениците биле изненадени што 
одговорил на молбата на горделивиот рабин. Сепак, тие тргнале по 
својот Учител, а по нив одел народот, возбуден и полн со очекување”. 
– Копнежот на вековите, 342.

„Христос бил тргнат кон домот на Јаир, Еврејски рабин, кој Го 
преколнувал да дојде кај него и да му ја излекува ќерката. Молбата 
од срцето коешто страда; ‘ќерка ми е на умирање, дојди и положи 
ги рацете над неа, за да оздрави и да биде жива’ (Марко 5:23), го 
допрела нежното, сочувствително Христово срце, и Тој веднаш 
тргнал со него кон неговиот дом”. – Здравје и среќа, 59.

в. Што се случило кога Исус се задржал на патот кон куќата на 
Јаир, и како му се обратил гласникот на Исус? Марко 5:35.

„Куќата на старешината не била далеку, но Исус и Неговите 
придружници напредувале полека, бидејќи толпата го притискала 
од сите страни. Загрижениот татко бил нетрпелив поради тоа, но 
Исус од сочувство кон луѓето, запирал од време на време за да 
ублажи нечии страдања или да утеши нечие вознемирено срце.

Додека тие така оделе, еден гласник се пробил низ мноштвото и му 
донел вест на Јаир дека неговата ќерка умрела и дека е бесполезно 
да го оптоварува Учителот понатаму. Тоа допрело до увото на 
Исус. ‘Не плаши се’, рекол Тој, ‘само верувај и ќе биде спасена’”. – 
Копнежот на вековите, 342,343.
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Вторник             6. октомври

3. ОТКРИВАЊЕ НА НЕГОВОТО БОЖЕСТВО
а. Кој бил однесен во куќата на Јаир кога Исус пристигнал? Зошто? 

Марко 5:37-40.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Јаир уште повеќе се доближил до Спасителот и заедно побрзале 
кон неговиот дом. Таму веќе биле оплакувачите наемници и свирачите 
на флејта, кои го исполнувале воздухот со врева. Присуството на 
мноштвото и буката непријатно влијаеле на Исусовиот дух. Тој се 
обидел да ги смири, велејќи: ‘Зошто викате и плачете? Девојчето не 
е умрено, туку спие’. Присутните биле разлутени од зборовите на 
овој Странец. Виделе дека детето е во прегратка на смртта, па му се 
потсмевале. Наредувајќи им на присутните да излезат од куќата, Исус 
ги повел со Себе таткото и мајката на девојчето и тројца ученици Петар, 
Јаков и Јован и заедно влегле во одајата на смртта“. – Копнежот на 
вековите, 343.

б. Кое чудо ја потврдило божествена природа на Христа? Марко 
5:41,42.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Исус се доближил до постелата и земајќи ја раката на девојчето во 
Својата, нежно, со вообичаениот јазик на нејзиниот дом, ги изговорил 
зборовите: ‘Девојче, Јас ти зборувам, стани’. 

Истиот момент безживотното тело затреперило. Пулсот на животот 
почнал повторно да чука. На усните се покажала насмевка. Очите 
широко се отвориле, како да се будат од сон и девојчето зачудено 
ја набљудувало групата покрај постелата. Потоа станала, а нејзините 
родители ја прегрнале, плачејќи од радост“. – Копнежот на вековите, 
343.

в. Во која друга прилика Исус направил слично чудо? Лука 7:11-17.

„Спасителот ги воскреснувал мртвите во живот. Еден таков случај 
бил синот на вдовицата во Наин. Луѓето го носеле кон гробот, кога 
го сретнале Исуса. Тој го зел младиот човек за рака, го подигнал и 
го предал жив на неговата мајка. Потоа луѓето се вратиле во своите 
домови со извици на радост, фалејќи го Бога“. – The Story of Jesus, p. 
79.
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Среда             7. октомври

4. МНОШТВОТО ГО ПРИЗНАВА 
а. Како еден човек од мноштвото му се обратил на Исуса? Која 

била неговата голема потреба? Марко 9:17,18. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како Исус укажал на потребата од вера, и каков бил одговорот 
на таткото? Марко 9:19-24.

_______________________________________________________________________

„Таткото ја раскажал сторијата за долгите години на страдање, а 
потоа, како веќе да не можел да издржи, извикал: „Ако можеш нешто 
да сториш, смилувај ни се и помогни ни”. ‘Ако можеш!’ Дури и во тој 
момент таткото се сомневал во Исусовата моќ. 

Исус одговорил: ‘Ако можеш да веруваш, сѐ е можно за оној што 
верува’. На Исуса не му недостигала моќ лекувањето на синот зависело 
од татковата вера”. – Копнежот на вековите, 428.

„Верата е таа која не спојува со Небото и која ни дава сила да се соочиме 
со силите на темнината. Во Христа Бог ни дал средство за совладување на 
секоја грешна особина и за спротивставување на секое искушение, колку 
и да е силно. Меѓутоа, многумина чувствуваат недостаток на вера и затоа 
остануваат далеку од Христа. Нека овие души, во нивната беспомошна 
недостојност, се фрлат на милоста на својот сочувствителен Спасител. Не 
гледајте на себе, туку на Христа. Оној што исцелувал болни и истерувал 
демони, кога одел меѓу луѓето и денес е истиот моќен Откупител. Верата 
Доаѓа од Божјата Реч. Затоа држете се цврсто за Неговото ветување: ‘Оној 
што Доаѓа при Мене, нема да го истерам надвор’. (Јован 6:37) Фрли се 
пред Неговите нозе со извикот: ‘Верувам, Господе, помогни му на моето 
неверие’. Никогаш нема да пропаднете доколку го правите тоа никогаш”. 
– Копнежот на вековите, 429.

в. Како Исус покажал дека Тој навистина бил божествен Учител? 
Марко 9:25-27.

„Исус се свртел кон страдалникот и рекол: ‘Духу нем и глув, Јас 
ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него’. Се слушнал 
крик и започнала страшна борба. Изгледало како демонот при своето 
излегување да го раскинувал и животот на својата жртва. Потоа момчето 
лежело неподвижно, како мртво. Мноштвото шепотело: ‘тој е мртов’. 
Меѓутоа, Исус го земал за рака, го подигнал и го предал на неговиот 
татко, целосно здрав и со телото и со умот. Таткото и синот го фалеле 
името на својот Избавител. Мноштвото се ‘восхитуваше на Божјата моќна 
сила’, додека книжниците, поразени и со наведната глава, во тишина се 
оддалечиле”. – Копнежот на вековите, 428,429.
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Четврток           8. октомври

5. НЕПРИЈАТЕЛИТЕ ЗАЧУДЕНИ
а.  Како дури и Христовите непријатели се обратиле кон Него, 

правејќи се дека се Негови следбеници? Што го прашале? Марко 
12:13,14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Фарисеите секогаш биле иритирани што морале да платат данок 
на Римјаните. Тие сметале дека плаќањето данок е во спротивност 
со Божјиот закон. Сега помислиле дека им се дава можност да Му 
постават стапица на Исуса. Шпионите дошле кај Него и правејќи се 
дека се искрени, како да сакаат да дознаат што им е должност, рекле: 
‘Учителе, знаеме дека право зборуваш и учиш и не гледаш кој е кој, 
туку вистински поучуваш за патот Божји. Дали е дозволено да даваме 
данок на ќесарот или не?“ – Копнежот на вековите, 601.
б.  Како Исус се соочил со нивните лукавства и ги изненадил? Кој 

бил нивниот одговор? Марко 12:15-17.

„Шпионите се надевале дека Исус директно ќе одговори на 
прашањето, на еден или на друг начин... Се чувствувале збунети и 
поразени. Нивните планови биле срушени. По кратката постапка со 
која бил даден одговор на нивното прашање, тие веќе немале што 
да кажат. 

Христовиот одговор не бил никакво одбегнување, туку отворен 
одговор на прашањето. Држејќи во раката кована монета на која 
бил ликот и името на Цезарот, Тој изјавил дека, бидејќи живеат под 
заштита на римската сила, тие треба на таа сила да и даваат потпора 
која се барала од нив, сѐ додека тоа не се судри со повозвишената 
должност. Меѓутоа, додека мирољубиво им се покоруваат на земните 
закони, тие секогаш прво треба да ја дадат својата лојалност на Бога“. 
– Копнежот на вековите, 602.

Петок              9. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто било исправно луѓето да го нарекуваат Исуса како „Учител“? 
2. Како гордиот рабин покажал почит кон Исуса? Зошто го сторил тоа?
3. Што открило чудото со ќерката на Јаир за Исуса? 
4.  Каква биле реакцијата на семејството кога Исус ги истерал демоните 

од момчето? Каква била реакцијата на книжниците? Зошто?
5.  Како Исус ги збунил шпионите што биле испратени да го фатат во 

замка?
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3. лекција          Сабота, 17. октомври 2020.

Чудотворец
„Луѓето, кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: ‘Овој е 

навистина Пророкот Кој требаше да дојде на светот’“ (Јован 6:14).

„Кога Исус го открил Своето божество со Своите моќни чуда, кога ги 
исцелувал болните и ги воскреснувал мртвите, народот се прашувал 
меѓу себе: ‘Зар тоа не е синот Давидов’?... Меѓутоа, многумина што го 
нарекувале Исуса Давидов син, не го признавале Неговото божество. 
Тие не сфатиле дека Давидовиот син е исто така и Божји Син“. – 
Копнежот на вековите, 608,609.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:             Копнежот на век., 334-337, 364-371.

Недела                11. октомври

1. МНОЗИНА БИВААТ ИСЦЕЛЕНИ 

а. Како реагирал народот на Исусовите дела на исцелување? 
Марко 1:32,33.

„Народот, поради страв од рабините, не се осмелувал да доаѓа 
кај Исцелителот пред заоѓањето на сонцето. Но тогаш, од нивните 
домови, од работилниците и од плоштадите, од сите страни, 
жителите на овој град брзале кон скромниот дом, во кој Исус 
нашол засолниште. Болните биле донесувани на носилки, некои 
потпирајќи се со стап, или придржувани од своите пријатели, 
приоѓале кон Спасителот, со слаби и несигурни чекори.

Со часови, луѓето постојано доаѓале и заминувале, бидејќи никој 
не можел да знае дали Исцелителот утре сè уште ќе биде помеѓу 
нив. Никогаш порано Капернаум не доживеал ваков ден. Воздухот 
бил исполнет со извици на воодушевување и ослободување од 
маките. 

Исус не престанал да ја извршува Својата работа, сè додека и 
последниот страдалник не бил излекуван. Кога мноштвото се 
разотишло и тишината конечно се спуштила над куќата на Симона, 
било веќе длабока ноќ. Поминал еден долг, заморен ден и Исус 
имал потреба од одмор. Но додека градот бил потонат во сон, 
Спасителот ‘во темни зори стана, излезе и отиде на пусто место и 
таму се молеше’ (Марко 1:35)“. – Здравје и среќа, 29,30.
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Понеделник            12. октомври

2. НАРОДОТ СЕ СОБИРА ОКОЛУ ИСУСА
а. Што се случило во друга прилика, кога Исус пристигнал со кораб 

во Генисарет? Марко 6:53-55.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Во меѓувреме, по отсуство од само еден ден, Тој (Исус) дошол во 
Генисарет. Кога се дознало дека е тука, луѓето ‘го облетаа сиот оној крај и 
почнаа да носат болни на постели таму каде што слушнале дека се наоѓа 
Тој’ (Марко 6:55)“. – Копнежот на вековите, 384.
б. Колку болните очајнички сакале да го видат Исуса? Како била 

наградена нивната вера? Марко 6:56.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Кој исто така е излечен на ист начин? Марко 5:25-34. Што 
можеме да научиме од овој пример на вера.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога жената ја испружила својата рака и го допрела работ 
на Неговата облека, мислела дека тој таен допир никој нема да 
го забележи; но Христос го препознал тој допир и одговорил на 
нејзината вера со својата исцелувачка сила. Таа во еден миг сфатила 
дека оздравела, и Господ Исус не сакал да дозволи таквата вера да 
помине незабележано“. – In Heav¬enly Places, p. 108.

„Спасителот го разликувал допирот на верата од случајниот допир 
на невнимателното мноштво. Ваквата доверба не смее да остане 
незабележана. Тој сакал на оваа понизна жена да и упати зборови 
на утеха, кои за неа ќе бидат извор на радост зборови што ќе бидат 
благослов за Неговите следбеници до крајот на времето“. – Копнежот 
на вековите, 344.

„Верата која нè доведува во жив допир со Христа, од наша страна 
мора да вклучува најголема наклонетост, совршена доверба и 
целосна посветеност. Таа вера работи со љубов и ја чисти душата. 
Таа во животот на Христовиот следбеник доведува до вистинска 
послушност кон Божјите заповеди; резултат на жива врска со Христа 
ќе биде љубов кон Бога и љубов кон човекот“. – Selected Messages, bk. 
1, p. 334.
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Вторник            13. октомври

3. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ИСПРАТЕНИ ДА ПОМОГНАТ
а. Додека Исусовото дело напредувало, каков план Тој спровел? 

Марко 6:7-11.
_______________________________________________________________________

„За да може работата да се изврши ефикасно, Господ ги испратил 
своите ученици двајца по двајца?“ – Life Sketches, p. 302.

„Потребно е двајца да работат заедно; зашто едниот може да го 
охрабри другиот; тие можат да се советуваат, да се молат и заедно да 
ја истражуваат Библијата. Така можат да добијат поголема светлина за 
вистината; зашто едниот ќе ја забележи едната страна на вистината, 
а вториот другата страна на вистината. Ако се во заблуда, тие можат 
да се поправат еден со друг во говорот и ставот, така што оние што 
слушаат нема да ја оценуваат вистината според недостатоците на 
нејзините застапници“. – Evangelism, 74.

„Презентирањето на вистината со љубов и едноставност, од куќа 
до куќа, е во склад со упатството што Христос им го дал на своите 
ученици кога ги испратил на нивното прво мисионерско патување. Со 
песни на слава на Бога, со понизни, срдечни молитви, со едноставно 
излагање на библиската вистина во кругот на семејството, мнозина ќе 
бидат привлечени“. – Reflecting Christ, p. 202.
б. Кога учениците тргнале на работа, како проповедањето го 

комбинирале со исцелувањето? Марко 6:12,13. Како и ние 
денес треба да работиме на ист начин?

„Христос, големиот медицински мисионер, е нашиот пример... 
Тој ги исцелувал болните и го проповедал евангелието. Во Неговата 
служба, лекувањето и поучувањето биле блиску поврзани. Ниту денес 
тие не треба да бидат одвоени“. – Counsels on Health, pp. 395, 396. 

„Христовиот живот и Неговата служба на болните се неразделно 
поврзани. Од светлината што ми е дадена, знам дека секогаш треба да 
постои тесна поврзаност помеѓу здравствено мисионерската работа 
и проповедањето на евангелието. Тие се поврзани во света заедница 
како едно дело и никогаш не треба да се разделуваат. Начелата на 
небото треба да ги усвојат и применат оние што тврдат дека одат 
по стапките на Спасителот. Со својот пример Тој ни покажа дека 
здравствено мисионерското дело не треба да го заземе местото на 
проповедање на евангелието, туку да биде поврзано со него. Христос 
ни оставил совршен пример на вистинска побожност комбинирајќи го 
делото на лекарот и проповедникот, служејќи на потребите на телото 
и на душата, лекувајќи ги физичките болести и потоа зборувајќи 
зборови што донесувале мир во вознемиреното срце“. – Counsels on 
Health, pp. 528.
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 Среда             14. октомври

4. ДУРИ И СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА СЕ ПОСЛУШНИ 
а. Што се случило кога учениците тргнале со Исуса преку морето 

во еден мал чамец? Марко 4:35-37.
_______________________________________________________________________

„Ноќта била мирна и пријатна и тишина владеела над езерото; 
меѓутоа, небото одеднаш се замрачило, низ планинските клисури 
долж источниот брег почнал да дува силен ветар и над езерото 
завладеала жестока бура. 

Сонцето било зајдено и темнината на ноќта се спуштила над 
разбрануваното езеро. Гонети од ветрот што завивал, брановите силно 
удирале врз чамецот на учениците и се заканувале да го потопат. 
Тие издржливи рибари... биле немоќни пред силата на стихијата и 
надежта им исчезнала, кога виделе како чамецот се полни со вода“. – 
Копнежот на вековите, 334.

б. Каде бил Исус во текот на бурата, и како реагирал? Марко 
4:38-40.

„Одеднаш еден блесок на молња ја пробил темнината и тие го 
здогледале Исуса како спие, невознемирен од бучавата. Зачудени и 
очајни, тие повикале: ‘Учителу, зар тебе не ти е грижа што гинеме?’...

Нивниот повик го разбудил Исуса. Кога го осветлила молњата, 
тие здогледале небесен мир на Неговото лице; во Неговиот поглед 
читале несебична, нежна љубов, па нивните срца се обратиле кон 
Него извикувајќи: ‘Господе, спаси не, загинуваме’.

Никогаш ниту една душа не го извикала тоа, а да не била услишена. 
Кога учениците се фатиле за веслата да го вложат последниот напор, 
Исус станал. Стоел сред Своите ученици и додека бурата беснеела, 
додека брановите удирале во нив, додека водата беснеела, додека 
молњите го осветлувале Неговото лице, Тој ја подигнал Својата 
рака, како што често правел во Своите дела на милост и му рекол на 
разбранетото езеро: ‘Молкни, престани’“. – Копнежот на вековите, 
334, 335.
в. Каква била реакцијата на учениците на ова чудо? Марко 4:41.

„Бурата престанала. Големите бранови се смириле. Исчезнале 
облаците и повторно блеснале ѕвездите. Чамецот почивал врз 
мирното езеро. Тогаш, вртејќи се кон Своите ученици, Исус тажно 
запрашал: ‘Зошто толку се плашите? Како немате вера?’ (Марко 4:40). 

Учениците молчеле. Дури и Петар не се обидувал да ја изрази 
страхопочитта која ја исполнувала неговото срце“. – Копнежот на 
вековите, 335.
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Четврток           15. октомври

5. ИСУС ГИ СНАБДУВА НАШИТЕ ПОТРЕБИ
а. Кое чудо го покажало Исусовото сочувство кон нашите 

материјалните потреби? Марко 6:35-44.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оној, Кој ги учел луѓето како да си обезбедат мир и среќа, мислел 
исто толку на нивните земни потреби Колку и на духовните. Луѓето 
биле изморени и ослабени. Тука имало и мајки со бебиња во рацете 
и со малечки деца кои се држеле за нивните скутови. Многумина 
стоеле веќе со часови.

Едноставната храна што ја делеле рацете на учениците содржела 
цела ризница поуки. Била обезбедена скромна храна; рибата и 
јачменовиот леб претставувале секојдневна храна на рибарите 
од Галилејското Езеро... Храната подготвена единствено заради 
задоволување на апетитот, не би претставувала никаква поука 
за нивно добро можност за покајание, иако го бараат, како Исав, 
грижливо и со солзи“. – Копнежот на вековите, 365-367. 
б. Какво уверување имаме дека Бог е способен и денес да се грижи 

за нашите потреби? Филипјаните 4:19.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог ги знае нашите потреби и Тој ги задоволува. Господ има 
ризница на залихи за своите деца и може да им даде сè што им е 
потребно во сите околности. Тогаш, зошто не му веруваме? Тој им дал 
драгоцени ветувања на своите деца под услов на верна послушност 
кон Неговите одредби. Не постои товар кој Тој не може да го отстрани, 
никаква темнина која Тој не може да ја растера, ниеден страв кој не 
може да го смири, ниеден достоен стремеж кој Тој не може да го води 
и оправда“. – That I May Know Him, p. 224.

Петок              16. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кога Исус престанувал со своето дело на исцелување?
2. Како ќе се открие исцелителната вера?
3. Зошто е поефикасно двајца да работат заедно отколку само еден?
4. Како Исус покажал контрола над природните сили?
5. Зошто Исус им обезбедил на луѓето само едноставна храна?
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4. лекција         Сабота, 24. октомври 2020.

Исцелување на умот
„Благословувај Го, душо моја, Господа и не заборавај ги сите 

Негови добрини, на Оној, Кој ги очистува сите твои беззаконија, Кој 
ги исцелува сите твои болести” (Псалм 103:2,3). 

„Истата сила што ја одржува природата делува и во човекот. Истите 
големи закони кои ги водат и ѕвездата и атомот го надгледуваат и 
човековиот живот. Законите кои управуваат со работата на срцето 
подесувајќи го протокот на струјата на животот според законите на телото, 
се закони на моќниот Ум кој има власт над душата”. – Воспитување, 99.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Копнежот на вековите, 267–271.

Недела               18. октомври

1. ИСУС ЈА ГЛЕДА ЛИЧНОСТА ВО НЕВОЛЈА
а. Кога Исус дошол во Капернаум и се проширила веста за 

Неговото доаѓање, што се случило? Марко 2:1,2. Кој исто така 
барал исцелување, и како се приближил до Исуса? Марко 2:3.

_______________________________________________________________________

„Слично на лепрозниот, и овој болен ја изгубил надежта дека ќе 
оздрави. Неговата болест била последица на грешниот живот и неговите 
страдања биле уште погорчливи заради грижата на совеста. Тој веќе 
одамна пред тоа им се обратил на фарисеите и лекарите, надевајќи се 
дека ќе му ги олесни душевните страдања и телесната болка. Меѓутоа, 
тие студено изјавиле дека не може да се излекува и го препуштиле на 
Божјиот гнев. Фарисеите сметале дека несреќата е знак на Божјото 
негодување и се држеле одвоени од болните и страдалниците. Меѓутоа, 
токму оние, кои се прикажувале како свети, биле поголеми грешници од 
страдалниците што ги осудувале.

Фатениот човек бил целосно немоќен па, надевајќи се дека веќе нема 
никаква помош од никаде, паднал во очај. Тогаш слушнал за Исусовите 
чудесни дела. Му кажале дека и други, исто толку грешни и немоќни, 
биле целосно излекувани, дека дури и лепрозните биле очистени. И 
пријателите што му го кажувале тоа, го храбреле да поверува дека и 
тој би можел да биде излекуван, ако го однесат кај Исуса. Меѓутоа, при 
помислата на причината за неговата болест, надежта го напуштала. 
Стравувал дека чистиот Лекар нема да го толерира него во Неговото 
присуство“. – Копнежот на вековите, 267.
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Понеделник            19. октомври
 

2. ПРИЈАТЕЛИТЕ МУ ПОМАГААТ НА БОЛНИОТ
а. Кога толпата го опкружила Исуса, што направиле пријателите на 

болниот? Марко 2:4. Какви поуки можеме да научиме од нивната 
упорност?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Луѓето што го носеле парализираниот се обидувале да се пробијат 
низ толпата, но попусто. Болниот гледал наоколу со неискажлива 
болка. Како да се откаже од надежта, кога помошта по која копнеел 
толку долго била толку близу? На негово барање, пријателите го 
однеле на покривот од куќата. Пробивајќи го покривот го спуштиле 
пред Исусовите нозе. Проповедта била прекината. Спасителот го 
погледнал неговото измачено лице и видел очи, кои молежливо го 
набљудувале. Го сфатил случајот; Тој го привлекол кон Себе тој збунет 
и сомничав дух. Спасителот ја разбудил совеста на парализираниот 
човек, уште додека лежел во својот дом. Кога се покајал за своите 
гревови и поверувал дека Христос може да исцелува, животворната 
милост на Спасителот го благословила неговото срце полно со копнеж. 
Исус видел како првиот зрак на надеж се претвора во верување дека 
Тој е единствениот помошник на грешниците и како тоа верување 
станува посилно со секој обид да се дојде во Неговото присуство“. – 
Копнежот на вековите, 268.

„Срцето нека ви биде проникнато со копнеж да излезете пред 
Бога, пред живиот Бог! Христовиот живот покажал што може да 
постигне човек кога ќе се здобие со дел од божествената природа. 
Сè што примил Христос од Бога, можеме да примиме и ние. Според 
тоа, барајте и ќе добиете. Исполнети со истрајна, Јаковова вера, со 
нескршлива цврстина на Илија, барајте да добиете се што ветил Бог“. 
– Христовите очигледни поуки, 149.
б. Која Христова парабола ја прикажува оваа доблест? Лука 11:5-

10.
„Понекогаш одговорите на нашите молитви доаѓаат веднаш; 

понекогаш мораме трпеливо да чекаме и сериозно да продолжиме 
да се молиме за нештата што ни се потребни. Овие ситуации се 
прикажани со случајот на упорниот молител за леб. ‘Ако некој од 
вас има пријател и отиде при него на полноќ’, итн. Оваа поука значи 
многу повеќе отколку што можеме да замислиме. Ние треба да 
продолжиме со молење, дури и ако не добиваме веднаш одговор на 
нашите молитви. ‘И Јас ви велам: Молете и ќе ви се даде; барајте и ќе 
најдете; чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли - добива, а 
кој бара - наоѓа, и на оној што чука - ќе му се отвори’ (Лука 11:9,10)“. – 
Counsels on Health, p. 380.
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Вторник           20. октомври

3. ИСУСОВИТЕ ЗБОРОВИ ГО ИСЦЕЛУВААТ УМОТ
а. Што рекол Исус, кога го видел овој болен човек? Марко 2:5.
_______________________________________________________________________

„Тогаш Спасителот изговорил зборови, кои како музика допреле до 
ушите на страдалникот: ‘Охрабри се синко, ти се простуваат твоите 
гревови’.  

Товарот на очај бил симнат од душата на овој болен; на неговиот 
дух почива мир на простување и го осветлува неговото лице. Болката 
исчезнала и целото негово битие било преобразено. Немоќниот 
паралитичар бил исцелен! Грешникот добил простување!  

Со едноставна вера тој ги прифатил Исусовите зборови како дар 
на нов живот. Понатаму не барал ништо повеќе, туку лежел во 
блажена тишина, премногу среќен за да може тоа да го искаже со 
зборови. Небесна светлина го осветлувала неговото лице, додека 
луѓето со восхит и стравопочит ја гледале оваа сцена“. – Копнежот 
на вековите, 268.

б. Како книжниците реагирале на овие зборови? Марко 2:6,7.
„Рабините со нетрпение чекале да видат како Христос ќе постапи 

со овој случај. Се сетиле како тој човек им се обраќал за помош и како 
одбиле да му влеат надеж и да покажат сочувство кон него. Тоа сѐ 
уште не им било доволно, така што изјавиле дека на себе носи Божјо 
проклетство заради своите гревови. Сето тоа повторно се појавило 
во нивниот ум, додека го гледале болниот пред себе. Забележале со 
колкав интерес сите ја набљудувале оваа сцена и многу се исплашиле 
да не го загубат своето влијание кај народот...

Исус изјавил дека на парализираниот човек му се простени 
гревовите. Фарисеите се фатиле за тој збор како за богохулство, 
убедени дека тоа можат да го прикажат како грев што заслужува смрт. 
Тогаш рекоа во своите срца: ‘Тој хули на Бога. Кој може да ги простува 
гревовите освен Бог?’ (Марко 2:7)”. – Копнежот на вековите, 268,269.

в. Како реагирал Исус на нивните сомнежи? Марко 2:8-11.

„Насочувајќи го Својот поглед кон нив, од кој затрепериле и се 
повлекле, Исус рекол: ‘Зошто мислите зло во своите срца? Што е 
полесно, да му се каже на фатениот: Ти се простуваат гревовите, или 
да му се каже: Стани и оди? Но да знаете дека Синот Човечки има власт 
на Земјата да простува гревови’. Свртувајќи се кон парализираниот, 
рекол: ‘Стани, земи ја својата постела и оди си дома’”. – Копнежот 
на вековите, 269.
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Среда             21. октомври

4. БОЖЈАТА ИСЦЕЛУВАЧКА, СПАСОНОСНА СИЛА 
а. Како реагирал фатениот на Исусовата заповед да оди? Марко 

2:12 (прв дел). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Тогаш човекот што бил донесен кај Исуса на носила, станал на 
нозе со еластичност и сила на младоста. Низ неговите вени потекла 
животворна крв. Секој орган од неговото тело наеднаш станал 
повторно активен. Бледилото на смртта што се приближувала било 
заменето со руменило“. – Копнежот на вековите, 269.
б. Каква била реакцијата на народот? Марко 2:12 (втор дел).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Исцелувањето на парализираниот човек делувало врз народот, 
како небото да се отворило и да ја открило славата на еден 
подобар свет. Додека исцелениот човек поминувал низ мноштвото, 
благословувајќи го Бога на секој чекор и носејќи ги своите носила 
како да се лесни како пердув, луѓето му правеле пат за да помине и 
со лица на кои се гледало восхитеност си дошепнувале еден на друг: 
‘Денес видовме чудни нешта’. 

Фарисеите биле неми од вчудовиденост и совладани од својот 
пораз... Биле збунети и посрамени, увидувајќи, но не признавајќи 
дека се наоѓаат во присуство на едно возвишено Суштество. Колку 
посилен бил доказот дека Исус има власт на Земјата да простува 
гревови, толку повеќе тие се утврдувале во своето неверие“. – 
Копнежот на вековите, 270,271.

в. Кој метод го користел Бог во создавањето? Псалм 145:5; 33:6,9. 
Создавање 1:3. Со што Тој се служи во делото на откупувањето? 
Како ова се однесува на фатениот човек?

„За да се поврати здравјето на тоа тело што се распаѓало, морала 
да стапи во дејство создавачката сила. Со истиот збор со кој му е 
даруван животот на човекот создаден од прав, даден е и животот на 
парализираниот што умирал. Истата сила, која на телото му подарила 
живот, го обновила срцето. Оној, Кој при создавањето ‘рече и настана’, 
Кој ‘заповеда и сѐ се утврди’ (Псалм 33:9), и влеал со Своите зборови 
живот на душата мртва во престапите и гревовите. Исцелувањето на 
телото било знак на сила што го обновила срцето. Христос му наложил 
на парализираниот човек да стане и да оди, ‘за да знаете’, рекол Тој, 
‘дека Синот Човечки има власт на Земјата да простува гревови’“. – 
Копнежот на вековите, 269,270.
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Четврток           22. октомври

5. ИСЦЕЛУВАЊЕ ПРЕКУ ПРОСТУВАЊЕ

а. Какво влијание гревот има врз нас, и што ни е потребно? Псалм 
38:4; 41:4, Дела 10:38?

б. Што го прати физичкото оздравување? Псалм 103:2,3. Што 
можеме да научиме од приказната за фатениот човек?

„Парализираниот во Христа нашол исцелување на телото и душата. 
По духовното оздравување следела и обнова на телесното здравје. 
Оваа поука не треба да се запостави. И денес илјадници болни, слично 
на парализираниот човек, копнеат по пораката: ‘Ти се простуваат 
твоите гревови’. Товарот на гревот, со неговиот немир и неостварени 
желби, претставува основа за нивната болест. Тие не можат да најдат 
олеснување, додека не дојдат кај Исцелителот на душата. Мирот што 
само Тој може да го подари, би дал сила на умот и здравје на телото. 

Исус дошол да ‘ги уништи делата на ѓаволот’. ‘Во Него имаше 
живот’ и Тој вели: ‘Јас дојдов за тие да имаат живот и тоа живот во 
изобилство’. Тој е ‘Дух, Кој оживува’. (1. Јованово 3:8; Јован 1:4; 10:10; 
1. Коринтјаните 15:45) Тој сѐ уште ја има истата животворна моќ, 
како, кога на Земјата ги лекувал болните и им давал простување на 
грешниците. Тој ‘ги простува сите твои беззаконија’, и ‘ги исцелува 
сите твои болести’ (Псалм 103:3)”. – Копнежот на вековите, 270.
Петок             23. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како фарисеите гледале на болните и сиромашните? Каква била 

вистинската состојба на работите? 
2. Кога фатениот човек се покајал за своите гревови? Што го 

придружувало неговото покајание?
3. Како Исус го отстранил менталниот товар на овој човек, и каков бил 

резултатот?
4. Како начинот на кој Бог го лекува телото е сличен на начинот на кој 

го обновува умот?
5. За какво лекување копнеат многу луѓе во светот денес?
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5. лекција         Сабота, 31. октомври 2020.

Христовиот авторитет
„И се чу глас од небесата: ‘Ти си Мојот возљубен Син, Кој е по 

Мојата волја’ (Марко 1:11).

„И покрај тоа што гревовите на грешниот свет биле пренесени на 
Христа, и покрај тоа што Тој се понизил и ја презел на Себе природата 
на паднатиот човек, гласот од небото потврдил дека Тој е Син на 
Вечниот. Јован бил длабоко возбуден, кога го видел Исуса како 
понизен молител, Кој со солзи во очите барал потврда од Таткото. Кога 
Божјата слава го опкружила Христа и кога се слушнал Глас од небото, 
Јован го препознал знакот што му го ветил Бог. Тогаш тој знаел дека го 
крстил Спасителот на светот“. – Копнежот на вековите, 112.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                 Копнежот на вековите, 593-600. 

Недела                25. октомври

1. БОГ ГО ПРИЗНАВА СВОЈОТ СИН
а. Како Отецот го признал својот Син при Неговото крштевање? 

Марко 1:11.

„Христовата молитва на брегот на Јордан ги вклучува сите кои 
ќе веруваат во Него. Примивте ветување дека сте прифатени во 
Возљубениот. Држете го со цврста вера. Бог рекол: ‘Ти си Мојот 
возљубен Син, Кој е по Мојата волја’. Ова значи дека преку мрачната 
сенка што сатаната ја фрлил на вашата патека Христос го расчистил 
патот до престолот на бесконечниот Бог. Тој се држел за семоќната 
сила, и вие сте прифатени во Возљубениот“. – Lift Him Up, p. 109.

„Христовата молитва за изгубеното човештво го пробила патот низ 
сите сенки што сатаната ги фрлил меѓу човекот и Бога, и оставила зад 
себе отворен канал на комуникација до самиот престол на славата...

Како одговор на Христовата молитва се слушнал Божјиот глас и 
ова му кажува на грешникот дека неговите молитви ќе допрат до 
престолот на Отецот. Светиот Дух ќе им се даде на оние што ја бараат 
Неговата сила и милост, и Тој ќе ја поддржи нашата слаба сила кога 
ќе се најдеме во присутност на самиот Бог“. – Our High Calling, p. 156.
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Понеделник            26. октомври
 
2. ХРИСТОС ГО ОТКРИВА СВОЕТО БОЖЕСТВО
а. Што се случило кога Исус зел тројца свои ученици на високата 

гора, и каква била нивната реакција? Марко 9:1-6.
_______________________________________________________________________

„Додека понизно клечел на каменливата почва, одеднаш небото 
се отворило, златните порти на Божјиот град се отвориле и свет сјај ја 
осветлил гората обвиткувајќи го телото на Спасителот. Низ човечката 
природа блеснало божеството и се споило со славата што Доаѓала 
одозгора. Подигнувајќи се од Својата лежечка положба, Христос 
стоел во божествено величество. Исчезнале душевните страдања. 
Неговото лице сега светело ‘како сонце’ и Неговата облека била ‘бела 
како снег’. 

Кога се разбудиле, учениците го здогледале големото изобилство 
слава која ја осветлила гората. Со страв и чудење го набљудувале 
светлиот лик на својот Учител. Кога очите им се навикнале на 
величествената светлина, виделе дека Исус не е сам“. – Копнежот на 
вековите, 421.

б. Како Бог се открил во таа прилика? Марко 9:7.
_______________________________________________________________________

„Кога го здогледале облакот на славата, посјаен од оној што 
одел пред Израелевите племиња во пустината, кога слушнале како 
Божјиот глас зборува со голема величественост, така што планината 
се тресела, учениците паднале ничкум на земјата“. – Копнежот на 
вековите, 425.

в. Кога учениците повторно останале сами со Исуса, какво 
предупредување им дал Тој? Зошто? Марко 9:8,9.

„За откровението што го добиле учениците требало да размислуваат 
во своите срца, но не да зборуваат за него на другите. Да се раскажува 
за тоа на мноштвото само би предизвикало потсмев или чудење. 
Дури ни деветтемина апостоли не би го сфатиле тоа, додека Христос 
не воскресне од мртвите. Колку бавни биле да разберат дури и трите 
ученици кон кои било покажано наклонетост, се гледа во фактот 
дека и покрај сето она што Исус го рекол за она што го очекувало, 
тие се прашувале меѓусебно што би требало да значи воскресението 
од мртвите. Сепак не барале објаснување од Исуса“. – Копнежот на 
вековите, 426,427.
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Вторник            27. октомври

3. НЕМА ПОТВРДА НА БОЖЕСТВЕНИОТ АВТОРИТЕТ
а. Кое прашање му го поставиле на Исус свештениците и книжниците 

за да го заробат? Марко 11:27,28.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 „Поглаварите имале пред себе докази за Неговото месијанство. Сега 
одлучиле да не бараат знаци на Неговиот авторитет, туку да извлечат 
некое признание или изјава врз основа на која би можеле да Го осудат...

Се надевале дека Тој ќе каже дека има власт од Бога. Имале намера да 
го негираат тоа Негово тврдење“. – Копнежот на вековите, 593.

б. Кажете го одговорот на Исус, а потоа и одговорот на свештениците 
и книжниците? Марко 11:29-33 (прв дел). 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Свештениците сфатиле дека се наоѓаат во дилема од која со никаква 
итрина не можат да се извлечат. Ако кажат дека Јовановото крштавање 
е од Небото, нивната недоследност ќе стане очигледна. Тогаш Христос 
ќе им го постави прашањето: „Зошто тогаш не поверувавте во него?“ 
Јован сведочел за Христа: ‘Еве го Божјото јагне, Кое ги зема на Себе 
гревовите на светот’. (Јован 1:29) Доколку свештениците верувале 
во Јовановото сведоштво, како би можеле да негираат дека Христос 
е Месија? Кога би го искажале своето вистинско верување, дека 
Јовановото крштавање е од луѓето, би навлекле на себе бура на 
огорченост, бидејќи народот верувал дека Јован е пророк. 

Мноштвото со голем интерес го очекувало расплетот. Луѓето знаеле за 
тврдењето на свештениците дека тие ја прифаќаат Јовановата служба, 
па очекувале дека без приговор ќе изјават дека Тој бил испратен од 
Бога. Откако тајно се посоветувале, свештениците одлучиле јавно да 
не заземат положба. Лицемерно исповедајќи незнаење, тие рекле: ‘Не 
знаеме!’“ – Копнежот на вековите, 593,594.
в. Дали Исус им кажал со чиј авторитет Тој работел? Марко 11:33 

(последен дел). Зошто да или зошто не? 
„Книжниците, свештениците и поглаварите замолкнале. Збунети и 

разочарани, стоеле намуртени, не осмелувајќи се да му поставуваат 
понатамошни прашања на Христа. Со својата плашливост и неодлучност, 
во голема мера ја изиграле почитта кај народот што стоел околу нив, 
уживајќи што го гледа поразот на тие горделиви и самоправедни 
луѓе’“.– Копнежот на вековите, 594.
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Среда                28. октомври

4. ОСНОВА НА АВТОРИТЕТОТ 
а. Бидејќи фарисеите не биле задоволни од Исус, што им 

заповедале на некои слуги да направат,  и каков бил резултатот? 
Јован 7:44.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

б. Зошто слугите не ги извршиле нивните наредби? Јован 7:45,46.
_______________________________________________________________________

„Слугите што биле испратени да го фатат Исуса, изјавиле дека 
никогаш човек не зборувал како овој човек. Но, тоа било затоа што никој 
никогаш не живеел како овој човек; бидејќи да не живеел така, не би 
можел така и да зборува. Неговите зборови имале сила на убедување, 
затоа што потекнувале од чисто и свето срце, полно со љубов и 
сочувство, добродетелство и вистина. Постои елоквентност надвор од 
онаа на зборовите, во тивкиот, доследен живот на чистиот, вистински 
христијанин”. – Gospel Workers (1892), p. 244.

в. Какво било учењето на Исус во споредба со учењето на другите 
учители од Неговото време? Марко 1:22. Зошто? Матеј 23:1-3.

„Тој живеел онака како што подучувал. „Затоа ви дадов пример” - им 
рекол Тој на Своите ученици – ‘да правите и вие така, како што ви направив 
Јас’. ‘Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец’ (Јован 13:15; 15:10). На тој 
начин Христовите зборови имале совршена илустрација и поддршка во 
Неговиот живот. И повеќе од тоа; Тој бил она што го поучувал. Неговите 
зборови биле израз нѐ само на Неговото лично животно искуство, 
туку и на Неговиот карактер. Тој нѐ само што ја проповедал вистината, 
туку Самиот бил вистина. Тоа му давало сила на Неговото учење”. – 
Воспитување, 78,79.

„(Христос) не се занимавал со апстрактни теории, туку со она што е од 
суштинско значење за развојот на карактерот; со она што ќе го зголеми 
капацитетот на човекот да го запознае Бога и да ја зголеми неговата 
моќ да прави добро. Тој зборувал за оние вистини кои се однесуваат на 
управување на животот и кои го обединуваат човекот со вечноста.

Наместо да ги упатува луѓето на проучување на човечките теории 
за Бога, за Неговата Реч или Неговите дела, Тој ги учел да Го гледаат 
онаков каков се манифестирал во своите дела, во својата Реч и според 
Неговите провиденија. Тој го доведувал нивниот ум во допир со умот на 
Бесконечниот... Никогаш порано некој не зборувал кој би имал таква моќ 
да ги поттикне мислите, да го поттикне копнежот, да ја разбуди секоја 
способност на телото, умот и душата”. – Lift Him Up, p.177.
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Четврток              29. октомври

5. ИСУС, АГОЛЕН КАМЕН
а. Кои зборови на Давид ги цитирал Христос? Како Исус го покажал 

својот авторитет како аголен камен? Псалм 118:22,23; Марко 
12:10,11.

_______________________________________________________________________

„Христос бил аголен камен на еврејскиот систем и на целиот план 
на спасение. Свештениците и поглаварите на Израел сега го отфрлале 
тој аголен камен. Спасителот им обрнал внимание на пророштвата, 
кои покажуваат во каква опасност се наоѓаат. Со сите средства со 
кои располагал, Тој се обидувал јасно да им ја прикаже природата на 
делото, кое се подготвувале да го извршат“. – Копнежот на вековите, 
597.
б. Како е потврдено дека Исус е аголен камен? Исаија 28:16, 

Второзаконие 32:4; 1 Самоилова 2:2.
_______________________________________________________________________

„Во Својата бесконечна мудрост, Бог одбрал камен темелник и сам 
го поставил. Тој го нарекол ‘сигурен темел’. Цел свет може на него да 
ги стави своите товари и таги тој камен може сето тоа да го поднесе. 
Целосно е безбедно да се ѕида на него. Христос е ‘испробан камен’. 
Тој никогаш не ги разочарува оние што се надеваат во Него. Тој ги 
издржал сите проби. Тој го издржал притисокот на Адамовата вина 
и на целокупното негово потомство и бил повеќе од победник над 
силите на злото. Тој го носел товарот кој го префрлиле на Него сите 
грешници што се каат. Грешното срце во Христа наоѓа олеснување. 
Тој е сигурен темел. Сите, на кои Христос им е надевање, уживаат 
совршена сигурност”. – Копнежот на вековите, 598,599.

Петок                 30. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што значи за тебе Божјиот одговор на Христовата молитва на 

Јордан?
2. Што тројцата ученици виделе и слушнале на гората со Христа?
3. Како Исус одговорил кога бил запрашан за власта со која поучува? 

Зошто?
4. Што му дало на Исус таков авторитет кога зборувал? Што е со нас во 

однос на тоа прашање?
5. Какво понатамошно предупредување дал Исус кога зборувал за 

аголен камен? Зошто го сторил тоа? 
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Сабота, 7. ноември 2020. 

Дар во првата сабота
за црквата во Монтреал

 Канада е втора по големина земја во 
светот, зафаќајќи површина од 9.984.670 
км². Нејзиното население во моментов е 
околу 37 милиони. Од сите земји членки 
на групата Г7, Канада има најголем 
демографски раст. Таа е уставна монархија 
и федерација од десет провинции и три 
територии. Поради својата историја, Канада има два 
службени јазика – англиски, со кој зборуваат 
повеќето Канаѓани, и француски, мајчин јазик на околу 20% од 
населението. Повеќето луѓе кои се служат со францускиот јазик живеат 
во провинцијата Квебек. Седиштето на владата на оваа провинција се 
наоѓа во Квебек Сити, но економскиот центар на провинцијата е градот 
Монтреал, втор по големина град во кој се зборува француски јазик, со 
население од над 4 милиони.

Поради јазичната бариера, делото на евангелието во Канада 
претежно се развивало во англиското говорно подрачје. Сепак, од 
2020. година нашата црква во Канада изнајми во закуп згради од разни 
протестантски цркви во Монтреал, каде редовно одржуваме служби во 
сабота и на англиски и на француски јазик. Ние исто така нудиме часови за 
готвење, библиски проучувања, делиме духовна литература и допираме 
до луѓето со помош на здравствени услуги и лично сведочење. Господ 
ги благословил нашите напори, верниците се силни во верата, а на 
црквата и се приклучуваат и нови души. Мнозина пријатели се редовни 
посетители  во нашата црква, а неколкумина од нив се подготвуваат и 
за крштевање. Нашата заедница е полна со етничка, културна и јазична 
разновидност, кои доаѓаат од земји како Кина, Колумбија, Франција, 
Хаити, Јамајка, САД, како и родените Канаѓани.

Нашата сегашна голема потреба е молитвен дом, кој исто така би 
послужил и како седиште за делото на евангелието на француски јазик во 
провинцијата Квебек и пошироко. Членовите на нашата локална црква 
веќе приложиле великодушни дарови и собрале одредени средства, но 
сепак тоа е далеку од доволно за да се покријат трошоците за изградба.

Се молиме Господ да делува на вашиот ум, срце и совеста за нашата 
голема потреба, но и за огромните можности да допреме до луѓето во 
француското говорно подрачје. Ве молиме великодушно да приложите 
кога ќе се собира специјалниот дар ва првата сабота, така што еден ден 
би можела да биде подигната црква на Божја слава во овој дел од светот. 
Ви благодариме, и Бог богато да го благослови секој дарител и неговиот 
дар

Вашите браќа и сестри од Канадското поле



Библиски лекции, Октомври - Декември  2020 31

 6. лекција                   Сабота, 7. ноември 2020.

Христос, слуга на луѓето
„Но Сам Себе се понизи, земајќи лик на слуга се изедначи со луѓето 

и по изглед се покажа како човек” (Филипјаните 2:7).
„Нашиот Господ Исус Христос дошол на овој свет како неуморен 

слуга на човечката потреба. За да може да послужи на секоја потреба 
на човештвото, ‘Тој ги зеде врз Себе нашата немоќ и ги понесе 
болестите’. (Матеј 8:17) Дошол да го отстрани бремето на болестите, 
јадот, неволјите и гревот. Неговата мисија била да им донесе на луѓето 
целосно обновување; Тој дошол да им даде здравје, мир и совршенство 
на карактерот”. – Здравје и среќа, 17.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                   Здравје и среќа, 17–22.

Недела                   1. ноември

1. САМОПОЖРТВУВАН ЖИВОТ
а. Колку далекусежна била Христовата служба? Марко 2:2; 

5:21,24.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Во мноштвото кое се туркало околу Спасителот имало мнозина 
кои целиот свој живот го поминале во близината на Галилејското 
езеро”. – Мисли од гората, 147.

б. Колку Исуса го притискале потребите на другите? Марко 3:20; 
Матеј 8:20.

„Тој (Христос) цела ноќ поминува во молитва, дека преку денот 
Тој бил опкружен од големи групи луѓе, како за Себе не одвојувал 
време ниту да јаде”. – Копнежот на вековите, 321. 

„Неговиот живот, бил живот на постојано самопожртвување. 
Тој немал дом на овој свет, освен оној, кој пријателите поради 
својата добрина, ќе му го понуделе Нему, како на патник. Тој за 
наше добро дошол да го живее животот на најсиромашните и да 
се движи и работи меѓу бедните и страдалниците. Непризнаен и 
без никакви почести, се движел меѓу луѓето за кои толку многу 
сторил”. – Здравје и среќа, 19.
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Понеделник               2. ноември

2. ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ
а. Бидејќи потребите на луѓето биле толку големи, што направил 

Исус за да обезбеди одмор за своите ученици? Марко 6:31. 
Зошто?

_______________________________________________________________________

„Иако времето е кратко, а задачата што треба да се заврши е голема, 
на Господа не Му е по волја своето работно време да го продолжуваме 
толку многу, што нема да ни остане време за одмор, за проучување 
на Библијата и за разговор со Бога во молитва. Сето тоа е важно за 
јакнење на душата, и има за цел да нè доведе во положба каде што 
ќе ја примиме мудроста од Бога за да ги искористиме своите таленти 
во служба на Учителот, на најдобар можен начин.

Кога Христос рекол дека ‘жетвата е голема, а работници се малку’, 
Тој не барал од Своите ученици непрекинато и напорно да работат, 
напротив, им рекол дека веќе се преморени, и дека нема да бидат 
способни за следните напори доколку не се одморат за извесно 
време. Ве молам во името Христово, штедете ги своите сили, за откако 
ќе се одморите, да можете да ги завршите своите задачи поуспешно 
и подобро”. – Мојот живот денес, 133.

„Не е мудро да се биде постојано под притисок на работата и 
возбудата... зашто на овој начин се запоставува личната побожност, а 
умните, душевните и телесните сили се преоптоваруваат.

Треба да се води грижа за времето за спиење и работа. Мораме 
да имаме време за одмор, време за рекреација и време за 
размислување”. – The Faith I Live By, p. 233.
б. Каков бил одговорот на Исус, кога народот продолжил да го 

следи? Како Тој се погрижил за нивните потреби? Марко 6:34-44.
_______________________________________________________________________

„Исус, драгоцениот Спасител, како никогаш да не се уморил од 
молбите на душите болни од грев и болните од секакви болести. ‘А 
Исус, кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив’ (Марко 
6:34). Ова многу им значи на оние што страдаат. Тој своите интереси 
ги идентификувал со нивниот. Го делел нивниот товар. Ги чувствувал 
нивните стравови. Чувствувал копнежливо сожалување кое создавало 
болка во Христовото срце”. – That I May Know Him, p. 47.
в. Откако луѓето ги нахранил и духовно и телесно, како Исус 

обезбедил одмор за самиот себе  и за своите ученици? Марко 
6:45,46.
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Вторник               3. ноември

3. ПАТОТ НА СЛУЖБАТА
а. Што е вклучено во следењето на Христа во патот на службата? 

Марко 8:34.
_______________________________________________________________________

„Нашиот драг учител Христос вели: ‘Ако некој сака да оди по 
Мене, нека се откаже од себе, нека си го земе својот крст и оди 
по Мене’. Да, одете по Него и во зло и добро, помагајте на оние 
на кои помошта им е најмногу потребна и на оние кои се без 
пријатели. Одете по Него и заборавете на себе. Правете дела на 
самопожртвување, самооткажување за добро на другите. Бидете 
полни со љубов и сочувство кон паднатиот род. Тој не го сметал 
Својот живот премногу драгоцен, туку го дал заради нас. Одете 
по Него, од скромните јасли до крстот. Тој беше наш Пример. Тој 
ви вели дека мора да го земете презрениот крст и да појдете по 
Него, ако сакате да бидете Негови ученици. Можете ли да пиете 
од Неговата чаша? Може ли да бидете крстени со Неговото 
крштавање?” – 2. Сведоштво, 178.

б. Како Исус ја споредува светската добивка со цената што ја 
платил за да му служиме? Марко 8:35-37.

_______________________________________________________________________

„Што може да се спореди со загубата на човечката душа? Тоа 
е прашање кое секоја душа мора да си го постави себеси – дали 
ќе стекнат богатство на вечен живот или ќе изгубат сè поради 
своето занемарување да го стават Бога, Неговата праведност и 
Неговото дело на прво место. Исус, Спасителот на светот... со тага 
гледа на големиот број на оние кои се сметаат за христијани кои 
не му служат Нему, туку на самите себе. Тие едвај размислуваат 
за вечните реалности, и покрај тоа што Тој го свртува нивното 
внимание кон богатата награда која ги чека верните кои ќе му 
служат со неподелени чувства. 

Тој сака секој поединец да ја чувствува својата одговорност 
во користењето на драгоценото време овде на овој свет, за да 
донесува родови на добри дела секој ден. Ова е единствената 
достојна цел на секој жив смртник – да ги искористи своите од Бога 
дадени способности за вечни резултати”. – That I May Know Him, p. 
321.
в. Кога целосно ќе се предадеме на Бога, да му служиме каде и 

да нè повика, какво уверување Тој ни дава? Лука 22:35.



34 Библиски лекции, Октомври - Декември  2020

Среда                4. ноември

4. СЛЕДЕЈЌИ ГИ СТАПКИТЕ НА УЧИТЕЛОТ
а. Која молба му упатиле на Исус Јован и Јаков, и каков бил 

Исусовиот одговор? Марко 10:35-40. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Во Божјото царство положбата не се стекнува со фаворизирање. 
Таа не се заработува, ниту се прима по пат на самоволно дарување. 
Таа е последица на карактерот. Круната и престолот се знаци на една 
постигната состојба; знаци на победа над себеси преку нашиот Господ 
Исус Христос”. – Копнежот на вековите, 549.
б. Како Исус ја искористил оваа можност да ги спореди светските 

царства со своето царство? Марко 10:41-44.
_______________________________________________________________________

„Само во живот на служба се пронаоѓа вистинската среќа. Тој што 
живее бескорисен, себичен живот е несреќен. Тој е незадоволен 
од самиот себе и од сите останати. Господ ги дисциплинира своите 
работници за да бидат подготвени да ги пополнат местата кои им се 
доделени. На тој начин, Тој сака да ги оспособи за уште поприфатлива 
служба...

Постојат мнозина кои не се задоволни да му служат на Бога 
радосно на местото кое Тој го одредил за нив или без негодување 
да ја извршуваат работата која Тој им ја доверил. Во ред е да бидеме 
незадоволни од начинот на кој ја извршуваме должноста, но не 
треба да бидеме незадоволни од својата должност, затоа што повеќе 
би сакале да чиниме нешто друго. Во своето провидение, Бог става 
пред луѓето служба која ќе биде лек за нивните заболени умови. На 
тој начин, Тој се обидува да ги натера да се откажат од себичните 
склоности, кои доколку се негуваат ќе ги дисквалификуваат за 
работата која Тој ја подготвил за нив”. – In Heavenly Places, p. 229.
в. Како самиот Исусов живот сведочел дека Тој бил најголемиот 

слуга на сите? Марко 10:45.
„Христос можел заради нашата вина да се оддалечи од нас. Но, 

наместо да се оддалечи, Тој дошол и живеел меѓу нас, исполнет со 
сета полнота на божеството, да биде едно со нас, така што преку 
Неговата благодат можеме да постигнеме совршенство. Со срамна и 
страдална смрт Тој го платил нашиот откуп. Тој дошол од највисокото 
совршенство, го облекол Неговото божество со човечка природа, 
слегувајќи чекор по чекор до најниските длабочини на понижување. 
Не постои мерка со која може да се измери длабочината на Неговата 
љубов”. – Reflecting Christ, p. 17.
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Четврток             5. ноември

5.  УЧИТЕЛОТ ИМ СЛУЖИ НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ
а.  Што направил Исус за своите ученици за време на Пасха? 

Јован 13:3-5. 
_______________________________________________________________________

„Учениците штотуку расправале за тоа кој треба да биде најголем 
во небесното царство. Не можеле да се договорат. Еден би ја барал 
таа чест за себе; друг за себе. Ниту еден од учениците не бил во 
соодветна состојба на умот да го сфати значењето на настаните што 
доаѓаат, или да ја цени свеченоста на оваа пригода. Тие не биле 
подготвени да учествуваат во пасхалната вечера.

Христос жално ги погледнал. Знаел дека пред нив се неволји и 
Неговото големо срце се исполнило со нежно сочувство и сожалување 
кон нив. Како манифестација на Неговата љубов кон нив, Тој ‘зеде 
крпа и се препаша; потоа истури вода во сад за миење и почна да 
им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше 
препашан’. Ова беше голем укор за сите нив”. – Reflecting Christ, p. 17. 
б.  Која поука за служба им ја дал? Јован 13:12-16. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Обредот на понизност ни дава мошне импресивна поука. Христос 
ни ја покажал потребата да одиме понизно пред Бога и да сфатиме 
што направил за нас дарувајќи ни го својот Син. Христос знаел дека 
Неговите ученици никогаш нема да ја заборават поуката за понизност 
што им била дадена на последната вечера. Земајќи го на себе 
најпонизниот облик на служба, Тој им на изрекол на дванаесетмината 
најстрог укор што можел да им се даде”. – Reflecting Christ, p. 17. 

Петок                6. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Наведете некои од начините на кои Исус ги ставил потребите на 

другите пред своите човечки потреби?
2. Како Исус се грижи денес за своите работници? Што се случува кога 

ќе се преоптовариме?
3. Што значи практично да се следи Христос во самоодрекувањето?
4. Како можеме да ја најдеме вистинската среќа? Како треба да 

одговориме на делото кое Бог ни го доверил во нашите раце?
5. Како постапките на Исус на последната вечера за Неговите ученици 

претставувале силен укор?
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7. лекција                 Сабота, 14. ноември 2020.
 

Повик на целосна посветеност
„Угледајте се на мене, како и јас на Христос” (1 Коринтјаните  11:1).

„Христос најпрвин избрал неколку луѓе и ги повикал да го следат Него. 
Потоа тие отишле во потрага по своите роднини и познаници и ги довеле 
кај Христа. Ова е начинот на кој и ние треба да работиме. Неколку души 
на избрани и целосно утврдени во вистината треба, како и првите 
ученици, да работат да пронајдат други“. – Reflecting Christ, p. 245.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Gospel Workers (1915), pp. 111–116.

Недела                  8. ноември

1. ПРИФАЌАЊЕ НА ПОВИКОТ
а. Кои луѓе Исус најпрвин ги повикал да го следат Него, и каков 

бил нивниот одговор? Марко 1:16-18.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога Исус го повикал Петар и неговите другари да го следат, тие веднаш 
ги оставиле своите чамци и мрежи. Некои од овие ученици имале свои 
сродници кои зависеле од нив и кои требало да ги издржуваат; но, кога 
им бил упатен Христовиот повик, тие не се двоумеле ниту се прашале 
како ќе живеам и како ќе го издржувам моето семејство? Тие едноставно 
го послушале повикот; и кога подоцна Исус ги прашал: ‘Кога ве праќав 
без ќесе, и без торба, и без обувки, дали ви недостасуваше нешто?’ Тие 
одговорија: ‘Ништо’ (Лука 22:35)“. – Gospel Workers, pp. 113, 114.

б. Кога Исус ги повикал Јаков и Јован, што работеле тие? Зошто 
треба да бидеме инспирирани од тоа како тие одговориле на 
Неговиот повик? Марко 1:19,20.

„Бог ќе повика луѓе да го остават плугот и лозјето и ќе ги прати во 
своја служба, како што Христос ги повикал рибарите да ја остават својата 
секојдневна работа... Овие посветени Христови слуги нема да бараат 
највисоки позиции, туку ќе го следат Христа на патот на самоодрекување 
и жртва и ќе придобиваат души за Спасителот“. – Manuscript Releases, no. 
760, p. 11.
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Понеделник              9. ноември
 

2. ЦЕНА НА СЛУЖБАТА 
а. Што се случило кога Христовите следбеници го ширеле 

евангелието? Марко 13:9,12. Како ќе се повтори историјата?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Во историјата на пророците и апостолите се наоѓаат многу 
благородни примери на преданост кон Бога. Христовите сведоци 
радо прифаќале затвор, измачување, па и смрт, отколку да ги 
престапат Божјите заповеди. Извештајот што е даден за Петар и 
Јована покажува дека, според покажаната храброст, одвај може 
да им се најде рамен во Новиот завет. Во нивните зборови и во 
нивното држење, кога и по вторпат биле изведени пред луѓето кои 
ја барале нивната смрт, немале ниту малку страв и нерешителност“. 
– Делата на апостолите, 81.

„Ќе дојде време кога ќе бидеме доведени пред советите и пред 
илјадници поради Неговото име и секој од нив ќе мора да наведе 
докази за својата вера“. – Maranatha, p. 252.
б. Каква сигурност ќе имаме кога ќе бидеме изведени да 

сведочиме пред другите? Марко 13:11; Матеј 10:19.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христовите слуги не треба да подготвуваат никаков однапред 
напишан говор кога ќе бидат изведени пред суд за својата вера. Својата 
подготовка треба да ја извршуваат секојдневно, собирајќи ги во срцето 
драгоцените вистини на Божјото Слово, хранејќи се со Христовото учење, 
зајакнувајќи ја својата вера со молитва; тогаш, кога ќе бидат изведени 
пред суд, Светиот Дух ќе ги потсети на вистините кои ќе ги допрат срцата 
на оние што ќе дојдат да ги слушаат. Бог знаењето стекнато со вредно 
проучување на Светото Писмо ќе го врати во нивното сеќавање во 
моментот кога тоа ќе биде потребно“. – Our High Calling, p. 356.
б. Иако ќе бидеме омразени од сите луѓе заради Христа, какво 

ветување Тој им дал на сите свои следбеници? Марко 13:13.
„Делото на спасување не е детска играчка која по желба може да се 

земе или да се фрли. Конечната победа ќе биде издвојувана со постојано 
залагање за целта и неуморен труд. Ќе бидат спасени само оние кои ќе 
издржат до крај. Оние кои трпеливо ќе истрајат во правење на добро ќе 
добијат вечен живот и бесмртна награда“. – 2. Сведоштво, 101,102.
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Вторник               10. ноември

3. НАЈГОЛЕМИОТ СЛУГА 

а. Каква цена наскоро Исус требало да плати за гревовите на 
светот? Марко 9:31; 10:33,34.

______________________________________________________________________

„Патувајќи низ Галилеја, Христос повторно се обидел да го подготви 
умот на Своите ученици за настаните што ги очекуваат. Им рекол дека оди 
во Ерусалим за да биде осуден на смрт и повторно да воскресне. На тоа 
додал чудна и свечена изјава дека ќе биде предаден во рацете на Неговите 
непријатели“. – Копнежот на вековите, 432.
б. Каква била реакцијата на учениците кога Исус им зборувал за 

Неговите идни страдања? Марко 9:32; 10:32.
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Учениците дури и сега не ги разбрале Неговите зборови. Иако над Него 
се надвиснувала сенка на голема тага, во нивното срце се нашло место за 
духот на ривалство. Се расправале меѓу себе кој треба да биде најголем во 
царството“. – Копнежот на вековите, 432.
в. Како тие покажале дека сè уште не ја разбрале природата на 

Неговото царство? Марко 9:33-35.

„Иако толку јасно зборувал за она што го очекува, тоа што го споменал 
фактот дека набргу ќе оди во Ерусалим, повторно ја оживеало нивната 
надеж дека царството скоро ќе биде воспоставено. Затоа почнале да се  
прашуваат кој треба да ги заземе најголемите положби...

Спасителот ги собрал своите ученици околу Себе и им рекол: ‘Кој сака 
да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите’. Во тие зборови 
имало нешто свечено и впечатливо, кое било далеку од разбирањето 
на учениците. Тие не можеле да го видат она што Христос го видел. Тие 
не ја сфатиле природата на Христовото царство и тоа несфаќање било 
причина за нивната расправа. Меѓутоа, вистинската причина лежела 
многу подлабоко. Објаснувајќи ја природата на Своето царство, Христос 
можеби привремено ја стивнал нивната расправа, но со тоа не ја допреле 
основната причина. Дури и откако примиле целосно објаснување, секое 
прашање за првенство, повторно би можело да предизвика расправа. 
Поради тоа, по Христовото заминување црквата би ја снашла катастрофа. 
Расправата околу првенството била последица на делувањето на истиот 
оној дух, кој претставува почеток на големата борба во вселената, поради 
што Христос морал да се симне од Небото и да умре“. – Копнежот на 
вековите, 435.
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Среда              11. ноември

4. БЛАГОСЛОВИТЕ НА СЛУЖБАТА
а. Кој коментар на Петар ја покажал природата на посветеноста 

на учениците? Марко 10:28.
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Меѓутоа, сега Исус ги повикал да го напуштат својот поранешен 
живот и да ги соединат своите интереси со Неговите. Петар го 
прифатил повикот. Стигнувајќи до брегот, Исус ги повикал тројцата 
други ученици: ‘Појдете по Мене и Јас ќе ве направам ловци на луѓе’. 
Тие веднаш оставиле сѐ и тргнале по Него.“ – Копнежот на вековите, 246.
б. Што им обезбедува Бог на оние што се жртвуваат за Него? 

Марко 10:29,30.
 „Пред да ги повика да ги остават своите мрежи и рибарските 

чамци, Исус им дал уверување дека Бог ќе се грижи за нивните 
потреби. Користењето на чамецот на Петар за делото на евангелието 
било богато наградено. Оној, Кој е ‘богат за сите кои го повикуваат’, 
рекол: ‘Дајте, па ќе ви се даде: Добра мерка, набиена, натресена и 
преполнета’. (Римјаните 10:12; Лука 6:38) Со таа мерка ја наградил 
службата на учениците. Секоја жртва направена во Неговата служба 
ќе биде наградена според ‘преголемото богатство на Неговата 
благодат’ (Ефесјаните 3:20; 2:7).“ – Копнежот на вековите, 249.

 „Ако живееме на другите да им правиме добро и да го славиме 
Бога, нема да обрнеме внимание на себе, туку ќе настојуваме да 
бидеме од корист во светот, благослов на човечкиот род, и ќе примиме 
благослов ‘Убаво, добар и верен слуго’ од устите на Учителот...

Видов дека оние што живеат со одредена цел, кои се трудат да 
бидат на корист и благослов на своите ближни и да го почитуваат и 
прослават својот Откупител, се навистина среќни луѓе на оваа земја, 
додека човекот кој е неспокоен, незадоволен, кој постојано нешто се 
обидува надевајќи се дека ќе пронајде среќа, секогаш е разочаран и 
полн со забелешки. Нему постојано нешто му недостига и никогаш не 
е задоволен затоа што живее само за себе. Нека вашата цел биде да 
правите добро, верно да ја исполните вашата улога во животот.“ – This 
Day with God, 280.

„Бог во Својата служба не ни ветува леснотија, чест или богатство; 
меѓутоа Тој нѐ уверува дека сите потребни благослови ќе бидат наши, 
‘со прогонства’, а во идниот свет - ‘живот вечен’. Христос нема да 
прифати ништо помалку од потполна посветеност на Неговата служба. 
Тоа е поука што секој од нас мора да ја научи.“ – 5. Сведоштво, 42.
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Четврток             12. ноември

5. ПОВИК УПАТЕН ЗА НАС ДЕНЕС
а.  Што треба да биде првиот приоритет  во нашиот живот денес, 

без оглед на животниот повик? Матеј 6:33.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Ние не треба да се впуштаме во работи кои би го попречувале 
извршувањето на Неговата правда преку нашиот карактер и живот, 
ниту пак смееме да се занимаваме со таква работа и копнееме по 
такви задоволства. Што и да правиме, треба да биде направено од 
срце, како за Господа“. – Мисли од гората, 99.

б.  Што треба да нè мотивира? На кој начин? 2 Коринтјаните 
5:14,15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога нашето ‘јас’ ќе исчезне во Христа, вистинската љубов извира 
спонтано. Тоа не е емоција или импулс, туку одлука на посветената 
волја која не се состои во излив на чувства, туку во целосна промена 
на срцето, душата и карактерот на христијанинот кој умрел за себе, а 
живее за Бога. Нашиот Господ и Спасител бара од нас целосно да му 
се предадеме, за да може да нè употреби онака како Тој смета дека е 
соодветно. Сè додека не дојдеме до оваа точка на предавање, нема 
да работиме среќно, корисно или успешно било каде“. – Коментари 
на библиските текстови, 699,700.

Петок                 13. ноември
 

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како реагирале учениците кога биле повикани да работат за 
Учителот? Како Бог се грижи денес за своите работници?

2. Што можеме да правиме секој ден за да се подготвиме да станеме 
сведоци за Бога? Како Тој ќе ни помогне во нашето време на 
потреба?

3. Додека Исус се обидувал да ги подготви учениците за сцените на 
Неговото страдање, што се случувало меѓу нив? Зошто?

4. Пред Исус да побара од учениците да ги напуштат своите професии, 
каква сигурност им дал? На кој начин? Што можеме да научиме од 
ова?

5. Кои треба да бидат нашите критериуми кога одлучуваме која 
кариера да ја избереме или со каква дејност да се занимаваме?



Библиски лекции, Октомври - Декември  2020 41

8. лекција       Сабота, 21. ноември 2020.

Кога Исус заповедал тишина
„Сè има свое време, и секоја работа под небото има свое време... 

време кога се молчи, и време кога се зборува” (Проповедник 3:1,7 
(последен дел).

„Спасителот никогаш не одел во крајности, никогаш не изгубил самоконтрола, 
никогаш не го прекршил законот на пристојноста. Знаел кога  треба да зборува, а 
кога да молчи”.  – Gospel Workers, p. 317.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:            Здравје и среќа, 54–58, 67-70, 95-98. 

Недела                  15. ноември

1. КОГА ГИ ИСТЕРУВА ДЕМОНИТЕ
а. Каква заповед им дал Исус на нечистите духови? Марко 1:23-27; 

3:11,12. Што открива ова за Неговиот авторитет.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Народот веќе не обрнувал внимание на Христа и на Неговите 
зборови. Тоа била целта на сатаната, кој заради тоа ја внел оваа жртва 
во синагогата. Меѓутоа, Исус го укорил демонот, велејќи: ‘Замолчи 
и излези од него. И кога бесот го кутна на средина, излезе од него и 
ништо лошо не му направи’.

Оној, Кој го победил сатаната во пустината, повторно се нашол лице 
во лице со Својот непријател. Демонот ги впрегнал сите свои сили за 
да ја задржи власта над својата жртва. Да се отстапи овде значело да 
се препушти победата на Исуса. Изгледало дека страдалникот мора 
да го загуби својот живот во борбата со непријателот, кој ги уништил 
неговите најубави години. Меѓутоа, Спасителот прозборел со авторитет 
и го ослободил заробеникот“. – Копнежот на вековите, 255,256.

б. Како Исус покажал дека не сака да биде поврзан со демоните на 
било кој начин? Лука 4:41.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
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Понеделник              16. ноември
 

2.НАРЕДБА НА НЕКОИ ОД ИСЦЕЛЕНИТЕ
а. Како реагирал Исус на човекот со лепра и што му кажал на 

човекот откако го исцелил? Марко 1:40-44. Зошто?
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Кога свештениците би дознале за исцелувањето на лепрозниот, 
нивната омраза кон Христа би можела да ги наведе да донесат 
неправедна пресуда. Исус посакувал да му обезбеди непристрасна 
одлука. Затоа го обврзал човекот да не кажува никому за начинот на 
кој е излекуван, туку без одлагање да се покаже во храмот со дар, пред 
да се рашират какви било гласини во врска со чудото. Пред да прифатат 
таков дар, свештениците требале да го прегледаат дародавецот и да го 
потврдат неговото целосно оздравување. 

Прегледот бил извршен и истите оние свештеници што го осудиле 
лепрозниот на изгнанство, сега го посведочиле неговото оздравување. 
Исцелениот човек бил вратен во својот дом и општеството. Тој ја 
почувствувал скапоценоста на здравјето. Тој уживал во обновената 
сила на мажевноста и на своето враќање во семејството. И покрај 
Христовото предупредување, тој не можел повеќе да го прикрива 
фактот за своето исцелување, па радосно ја објавувал силата на Оној 
што му го вратил здравјето“. – Здравје и среќа, 69,70.

б. Откако ја исцелил ќерката на Јаир, каква заповед дал Исус 
после тоа? Марко 5:41-43; Јован 5:2,3,8,9. Зошто Исус, во друга 
прилика се двоумел дали да лекува?

_____________________________________________________________________

„Тој (Исус) копнеел да ја покаже Својата исцелителна моќ и да го 
излекува секој од тие страдалници. Но тој ден било сабота. Многу луѓе 
оделе кон храмот на богослужение и Исус знаел дека таквиот чин на 
исцелување толку би ги поттикнал предрасудите на Евреите, што би ја 
прекинале Неговата мисија“. – Здравје и среќа, 81.

в. Откако Исус го исцелил глувиот и немиот, што побарал Тој и 
какви биле резултатите? Марко 7:31-36.

„Погледнувајќи кон небото, (Христос) воздивнал при помислата на 
ушите што нема да се отворат за вистината и на јазиците што не сакале 
да го признаат Спасителот. На зборовите: ‘Отвори се’ на човекот му се 
вратила моќта на говорот и тој, не обрнувајќи внимание на заповедта 
никому ништо да не зборува, насекаде раскажувал за тоа како бил 
излекуван“. – Копнежот на вековите, 404.
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Вторник              17. ноември

3. НА ДРУГИТЕ ИМ Е ЗАПОВЕДАНО СПРОТИВНО
а. Каква била состојбата на човекот (или луѓето, како што е 

опишано во другите евангелија) во Гадаринската земја? Марко 
5:1-5.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Учениците и нивните придружници почнале да бегаат во ужас; но 
кога забележале дека Исус не е со нив, се свртеле да го побараат. А Тој, 
стоел онаму, каде што го оставиле. Оној, Кој ја стивна бурата, Кој веќе 
неколку пати се имал соочено со сатаната и секогаш го поразувал, не 
бегал од овие демони. Кога, чкртајќи со забите и со пена на устата, овие 
побеснети луѓе се приближиле до Него, Исус ја подигнал раката со која 
ги стивнувал разбеснетите бранови и луѓето опседнати со демони не 
биле во состојба да Му се приближат. Тие стоеле пред Него беснеејќи, 
но сосема беспомошни“. – Здравје и среќа, 95,96.
б. Опишете го човекот откако Исус го исцелил од нечистите 

духови? Марко 5:15.
_______________________________________________________________________

„Злите духови биле принудени да ги напуштат своите жртви и кај 
опседнатите настанала чудесна промена. Разумот им се просветлил, 
а очите им заблескале со интелигенција. Изразот на нивните лица, 
толку долго демонски изобличен, одеднаш станал мек, крварењето 
на нивните раце престанало и тие ги подигнале своите гласови во 
благодарност на Бога“. – Здравје и среќа, 97.
в. Иако понекогаш Исус им рекол на оние што ги исцелил да 

молчат, што му рекол на човекот исцелен од нечистиот дух? 
Марко 5:19. Зошто?

„(Исцелените опседнати) не можеле да го поучуваат народот како 
учениците кои секој ден биле со Христа... (Но) можеле да раскажуваат 
она што го знаат, она што сами го виделе и чуле и како ја искусиле 
Христовата сила. Тоа може да го направи секој чие срце е допрено од 
Божјата благодат... Тоа е сведоштвото на кое нè повикува нашиот Господ 
и поради чиј недостаток светот пропаѓа“. – Копнежот на вековите, 
340.

„Оној што ја почувствувал моќта на Христовата благодат, има искуство 
кое треба да го раскаже. Човештвото, црпејќи ја својата ефикасност од 
големиот извор на мудроста, станува орудие, преку кое евангелието 
делува со својата преобразувачка сила врз умот и срцето“. – Lift Him Up, 
p. 230.
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Среда               18. ноември

4. КОГА НЕКОИ НЕ УСПЕАЛЕ ДА МОЛЧАТ
а. Што се случило кога оние од кои Исус барал да молчат го 

направиле спротивното? Марко 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Разгласувајќи го тоа насекаде, резултирало со попречување на делото 
на Спасителот. Тоа довело до масовно собирање на народот околу Исуса, 
поради што Тој бил принуден извесен период да ја прекине Својата јавна 
работа“. – Копнежот на вековите, 264.

б. Кога толпата станала голема, што направил Исус? Зошто? 
Марко 6:45,46; Матеј 14:23.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Тој (Исус) цел ден му служел на мноштвото што доаѓало при Него, 
а во квечерините, или раните утра, се повлекувал во светилиштето на 
планините, да биде во заедница со Својот Татко. 

Постојаната работа и судирите со непријателите и лажните рабински 
учења, честопати, толку го исцрпувале Христа, што Неговата мајка и 
браќата, па дури и учениците се плашеле дека животот му е во опасност. 
Но кога ќе се врател од часовите поминати на молитва со кои го завршувал 
напорниот ден, на Неговото лице можел да се забележи мир, свежина 
на животот и сила, која го исполнувала целото Негово битие. Секое утро, 
по часовите поминати насамо со Бога, Исус тргнувал да им ја однесе на 
луѓето Небесната светлина“. – Здравје и среќа, 55,56.

„Во животот што бил целосно посветен за доброто на другите, Спасителот 
сметал дека е неопходно понекогаш да се оттргне од постојаната активност 
и контактот со потребите на човештвото и да побара одмор и непопречена 
заедница со Својот Татко. Кога ќе се разидело мноштвото, кое постојано 
Го следело, Исус одел во планините и таму, сам со Бога, ја излевал Својата 
душа во молитва, за тие страдни, грешни луѓе со големи потреби“. – 
Здравје и среќа, 58.
в. Зошто Исус понекогаш не сакал Неговата слава да се објавува 

насекаде? Јован 7:6,30; 8:20.
„За време на празникот Сеници, Неговото патување до Ерусалим било 

брзо и тајно. Кога Неговите браќа барале јавно да се прикаже Себеси за 
Месија, Тој одговорил: ‘Моето време сѐ уште не е дојдено’ (Јован 7:6). 
Допатувал до Ерусалим незабележан и влегол во градот ненајавен и 
непрославен од мноштвото“. – Копнежот на вековите, 485.
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Четврток            19. ноември

5.  КОГА ТРЕБА ДА МОЛЧИМЕ
а.  Што ни кажува Соломон за нашиот говор? Проповедник 3:1,7 

(последен дел). Како Христос ни оставил пример во ова, и како и 
ние можеме да го сториме истото?

_______________________________________________________________________

„Христос никогаш не погрешил во својата проценка на луѓето и 
на вистината. Никогаш не бил измамен од изгледот. Никогаш не 
поставил прашање кое не би било совршено јасно. Никогаш не дал 
непримерен одговор кој не би погаѓал право во центар... Христос 
никогаш не одел во крајности, никогаш не изгубил самоконтрола или 
рамнотежа на умот поради некаква возбуда. Никогаш не го прекршил 
законот на добриот вкус и однесување, знаел кога треба да зборува, а 
кога да молчи“. – That I May Know Him, p. 178.

„Ако некој би поставувал прашања кои можат само да предизвикаат 
забуна и да посеат семе на сомнеж, тогаш тие треба да го посоветуваат 
да се воздржи од поставување на прашања. Мораме да се научиме 
кога треба да зборуваме, а кога треба да молчиме, мораме да научиме 
да го сееме семето на верата, да шириме светлина, а не темнина“. – 6 
Сведоштво, 69.
б. Наведете еден вид на околности кога е прикладно да се молчи. 

Изреки 27:2.
_______________________________________________________________________

„Да се откаже од себе значи… дека кога ќе ви се укаже можност 
да се фалиш, да молчиш и да оставиш други усни да те фалат. 
Самоодрекување значи да се дава предност на другите, наспроти 
својата природна склоност за лично задоволство и угодување на 
себе“. – 4 Сведоштво, 521.
в. Како Исус го прикажал овој принцип во Неговиот живот како Син 

човечки? Јован 8:50 (прв дел); 7:18.

Петок               20. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто Исус не им дозволил на демоните да зборуваат?
2. Зошто Исус побарал од лепрозниот никому да не кажува за своето 

исцелување?
3. Зошто Исус му дал спротивни наредби на исцелениот од злите духови?
4. Од кои причини Исус не сакал Неговата слава насекаде да се рашири?
5. Кога треба да молчиме во поглед на прашањата кои можеби ќе ни бидат 

упатени? Зошто?
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9. лекција          Сабота, 28 ноември  2020.

Кој го прифаќа Исуса
„Вистина, вистина ви велам: кој го прими оној што го праќам 

Јас, Мене Ме прима, а кој Ме прима Мене, Го прима Оној што Ме 
прати” (Јован 13:20).

„Срцата на оние коишто го примаат Христа, набљудувајќи ја 
Неговата љубов, Неговото понижување, патила и смрт заради нив, се 
растопуваат во нежно сочувство и во потполност му се потчинуваат 
Нему”. – Мојот живот денес, 77.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 2 Сведоштво, 679-681.

Недела                  22. ноември

1. ОБИЧНИ ЛУЃЕ ГО ПРИМААТ СПАСИТЕЛОТ

а. Опишете го ставот на многу луѓе кон Исус и Неговите чуда. 
Марко 7:37; 5:42 (втор дел).

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Никогаш порано не зборувал некој кој би имал таква сила да ги 
поттикне мислите, да го запали копнежот и да ја придвижи секоја 
способност на телото, умот и душата“. – Воспитување, 81.

б. Како обичните луѓе реагирале на Исуса и Неговата служба? 
Марко 12:37 (последен дел). Зошто?

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Уште од самото детство, Тој (Исус) на ненаметлив начин им 
сведочел на другите и поради тоа, многумина со задоволство Го 
слушале.“ – Здравје и среќа, 350.

„Исусовиот начин на поучување бил прекрасен и привлечен, и 
секогаш се одликувал со едноставност. Тој ги откривал тајните на 
небесното царство со посредство на илустрации и симболи со кои 
Неговите слушатели биле запознаени, а обичните луѓе го слушале со 
задоволство; бидејќи лесно можеле да ги сфатат Неговите зборови“. 
– Christian Education, p. 126.
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Понеделник

2. ПРИМАЊЕ НА ЗБОРОТ
а. Што е претставено со семето во параболата за сејачот? Марко 

4:14,15. Каде е посеано семето?
_______________________________________________________________________

„Семето е словото Божјо, а душата која го прима бива наново 
родена, не од распадливо семе, туку од нераспадливо, кое живее и 
останува засекогаш...

Доброто семе на зборот паѓа на срцето, и веднаш се покажува 
првиот развој на христијанското искуство. Ова искуство се споредува 
со нежниот лист и со малото дете. Листот е убав, а детето е привлечно, 
но ако нема понатамошен развој, растението би го сметале за 
свенато, а детето како џуџе. Младиот обратеник треба да напредува 
во знаењето, да расте во благодатта. Христос ги посматра своите деца 
и не го занемарува развојот на семето“. – The Signs of the Times, March 
27, 1893.
б. Кои три докази јасно покажуваат дека семето е посеано во 

приемливо срце? Марко 4:20; Лука 8:15.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Слушателите споредени со добра земја ја примаат Речта ‘не како 
човечка реч, туку како Реч Божја, што всушност и е’ (1. Солунјаните 
2:13). Само оној што го прифаќа Писмото како Божји глас е вистински 
ученик. Тој се тресе од Речта, зашто за него таа е жива стварност; 
го отвора својот ум и своето срце за да ја прими“. – Христовите 
очигледни поуки, 59.

„Божјата реч често се судрува со човековите наследени и усвоени 
карактерни црти или животни навики. Но слушателите споредени со 
добра земја, кога ја примаат Речта, ги прифаќаат и сите нејзини услови 
и барања. Своите навики, обичаи и постапки тие и ги подложуваат на 
Божјата реч“. – Христовите очигледни поуки, 60.
в. Што покажуваме со тоа дали ги почитуваме или не ги 

почитуваме Христовите зборови? Што вели Христос за своите 
зборови? Јован 14:23,24.

„Нашиот побожен живот ќе се сообрази со желбите на Исуса 
Христа. Го нема веќе вообичаениот себичен живот, туку во нас ќе 
живее Христос. Во нашата природа ќе се обнови неговиот карактер. 
И така кај нас ќе се множат плодови на Светиот Дух ‘едно сто, а друго 
шеесет, а трето триесет“. – Христовите очигледни поуки, 61

23. ноември
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Вторник               24. ноември

3. СТРАВ ОД ХРИСТА
а. Каква била реакцијата на учениците кога се наоѓале во 

опасност на море? Како после тоа гледале на Исуса? Марко 
4:38-41.

_______________________________________________________________________

„Учениците молчеле. Дури и Петар не се обидувал да ја изрази 
страхопочитта која ја исполнувала неговото срце“. – Копнежот на 
вековите, 335.

б. Што чувствувале првосвештениците кон Исуса откако Тој го очистил 
храмот по втор пат? Што тие потоа сакале да направат? Марко 11:18.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Три години порано, поглаварите на храмот биле засрамени од тоа 
што бегале пред Неговата заповед. Подоцна се чуделе на својот страв 
и на своето безусловно покорување на еден понизен Човек. Сметале 
дека нивното недостоинствено покорување не можело да се повтори. 
Меѓутоа, Сепак биле исплашени повеќе од првиот пат, па брзо се 
покориле на Неговата заповед. Немало човек што би се осмелил да 
го доведе во прашање Неговиот авторитет. Свештениците и трговците 
побегнале од Неговото присуство, гонејќи го пред себе својот добиток...

По извесно време свештениците и поглаварите се осмелиле повторно 
да влезат во храмот. Кога стравот исчезнал, биле желни да дознаат кој ќе 
биде Следниот Исусов потфат“. – Копнежот на вековите, 591,592.

„Фарисеите биле целосно збунети и вознемирени. Власта ја имал 
Оној, Кого не можеле да го исплашат. Исус зазел положба на чувар на 
храмот. Никогаш порано не присвојувал таква царска власт. Никогаш 
порано Неговите зборови и Неговите дела немале таква голема сила. 
Тој правел чудесни дела во Ерусалим, но никогаш на толку свечен и 
впечатлив начин. Свештениците и поглаварите не се осмелувале да 
го покажат своето отворено непријателство кон Него во присуство на 
луѓето кои биле сведоци на Неговите чудесни дела. Иако лути и збунети 
од Неговиот одговор, тој ден не можеле да сторат ништо“. – Копнежот 
на вековите, 593.
в. Опишете го начинот на кој Бог сака да се плашиме од Него. 

Евреите 12:28.
„Во нашиот говор, нашето пеење или во нашето работење кое на било 

кој начин е поврзано со нашата духовна пракса, треба да ја откриваме онаа 
смиреност, достоинство и побожен страв кои го водат секое вистинско 
Божјо дете.“ – Selected Messages, bk. 3, p. 373.
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Среда          

4. ОТФРЛАЊЕ НА ИСУСА, РЕЧТА
а. Каков бил ставот на Исус кон богатиот млад владетел? Каков 

бил одговорот на владетелот? Марко 10:17-22. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христос го набљудувал лицето на момчето како да го чита неговиот 
живот и да го испитува неговиот карактер. Тој го засакал и копнеел 
да му даде мир, благодат и радост, што битно ќе го измени неговиот 
карактер.

Копнеел кај него да види понизно и скршено срце свесно за 
возвишената љубов што треба да му ја подари на Бога, срце кое својот 
недостаток ќе го покрие со Христовото совршенство“. – Копнежот на 
вековите, 519.

„Тој (Исус) оставил сè поради човековото спасение и побарал од 
момчето да дојде и да се угледа на Неговиот пример, уверувајќи 
го дека тогаш ќе има богатство на небото. Дали срцето на момчето 
затреперило од радост на тоа уверување дека навистина ќе наследи 
богатство на небото? О, не! Неговото земско богатство било негов 
идол; тоа ја засенило вредноста на вечното наследство“. – 2. 
Сведоштво, 679.
б. Наведи честа причина зошто луѓето ја отфрлаат Божјата Реч. 

Јован 8:47; 6:60.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Некои) не се способни да поднесат укор заради Христа. Кога Божјата 
реч ќе им укаже на некој омилен грев и кога од нив бара самооткажување 
или жртва, тие се чувствуваат навредени, и се чини дека треба да вложат 
премногу големи напори за да создадат коренита промена во својот 
живот. Гледаат на сегашните неугодности и неволји и ги забораваат 
вечните стварности. Слично на учениците што го напуштиле Исуса, и тие 
се подготвени да кажат: ‘Тешка е оваа беседа! Кој може да ја слуша?’ 
(Јован 6:60)“. – Христовите очигледни поуки, 47,48.
в. Што може да го отежне прифаќањето на Речта? Матеј 6:24.

„Единството со Христа... нè чини нешто... Мора да дојде до болно 
одвојување како и спојување... Гордоста, себичноста, суетата и 
световноста – гревот во сите свои форми – мора да биде победен ако 
сакаме да се соединиме со Христа. Причината зошто многумина го 
сметаат христијанскиот живот толку тежок, зошто се толку непостојани, 
толку променливи, е таа што тие се обидуваат да се соединат со Христа, 
без да се одвојат од овие негувани идоли“. – The Faith I Live By, p. 221.

25. ноември
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Четврток             26. ноември

5. ЌЕ ГО ПРИФАТИТЕ ЛИ ИСУСА?
а. Кој повик е упатен до секој од нас денес? Исус Навин 25:15.
_______________________________________________________________________

„Христос прво нè избрал нас, плаќајќи бескрајна цена за нашето 
откупување; а потоа вистинскиот верник го избира Христа како прв 
и последен и најдобар во сè. Но ова единство нè чини нешто. Во ова 
единство на целосна зависност, не може да влезе ниедно гордо битие. 
Сите што го воспоставуваат ова единство мораат да почувствуваат 
потреба за Христовата крв која ги чисти гревовите. Тие мораат да 
доживеат промена на срцето. Тие мора својата волја да ја потчинат 
на Божјата волја“. – Messages to Young People, p. 118.
б. Каде настанува одлуката да го следиме Бога, и што следи по 

оваа одлука? Изреки 23:26.
_______________________________________________________________________

„Бог од вас бара да Му го дадете целото свое срце. Вашите сили, 
вашите таленти, вашите чувства, сѐ треба да биде посветено Нему, 
за Тој да може да делува во вас, да сакате и да постапувате според 
Неговата волја, и да се удостоите со вечен живот. 

Кога Христос живее во срцето, душата толку многу ќе биде 
исполнета со љубов кон Него, и со радост поради непрекинатото 
одржување на врската со Него, што потполно ќе се прилепи кон Него; 
и во постојаното размислување за Него, сопственото „јас“ ќе биде 
потполно заборавено. Љубовта кон Христа ќе биде извор на секоја 
постапка. Оние коишто чувствуваат дека ги води љубовта кон Христа 
нема да настојуваат во покорувањето на Божјите барања што помалку 
да се жртвуваат, ниту ќе бараат мерилото на должноста да се спушти 
што пониско, туку ќе тежнеат кон совршено покорување на волјата на 
својот Искупител“. – Мојот живот денес. 7.

Петок                27. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто луѓето со задоволство го слушале Исуса во Неговата јавна 

служба?
2. Опишете ги вистинските ученици. Што управува со сите нивни 

постапки?
3. Какви биле чувствата на свештениците и управителите откако Исус 

по втор пат го исчистил храмот?
4. Кои се некои од причините зошто луѓето го отфрлаат Исуса и 

Неговата Реч? 
5. Опишете колку целосно треба да биде нашето само-предавање?
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Сабота, 4. декември 2020. 

Дар во првата сабота за литература 
во Африка

Благодарение на Божјата милост 
и дарежливоста на нашите донатори 
во првата сабота за литература, сега 
во Африка имаме две печатници. 
Во изминатите години, Генералната 
Конференција на РДАСД имаше високи 
трошоци бидејќи по морски пат мораше 
да праќа големи пакети на Библиски лекции 
и други публикации. Но, почнувајќи со првите 
две тримесечја од 2020. година, нашите браќа в о 
Африка имаат благослов да можат сами да ги печатат и дистрибуираат 
овие материјали полни со вистина ширум својот континент. 
Северноафриканскиот регион ја печати нашата литература во Руанда, а 
Јужноафриканскиот регион во Ангола.

Каков успех е ова! Со дополнителна поддршка, во овие печатарски 
објекти наскоро ќе можат да се преведуваат и издаваат повеќе 
публикации на африкански мајчини јазици

„Многумина се подготвени да ја истражуваат вистината, бидејќи 
Божјите ангели ги подготвиле нивните срца за нејзиниот прием. Треба 
да се објавуваат публикации, напишани со најјасен, наједноставен јазик, 
во кои ќе се објаснуваат теми од витален интерес, и објавуваат работи 
што треба да се случат во светот. Состојбата во светот бара светлината 
да светли над темнината. Зарем луѓето на кои им се доверени свети 
одговорности нема да станат и да ја отфрлат секоја рамнодушност, 
секоја љубомора и недоразбирање, и да се зафатат за делото со одлучна 
решителност? Луѓето што тврдат дека се учители на библиската вистина 
ќе ги напаѓаат оние што ќе ја прифатат вистината, кои немаат искуство 
во соочување со приговорите, и тие ќе се обидат да ги победат со лажни 
тврдења и лукаво расудување. Поради оваа причина, како и од други 
причини, неопходно е да се имаат публикации кои ги објаснуваат учењата 
и се спротивставуваат со аргументи на противниците. Ако оние што се 
приклучуваат во верата можат да имаат јасна претстава за вистините кои 
се изложени на напад, тие ќе бидат вооружени со аргументи со помош 
на кои ќе им се спротивстават на противниците и ќе се бранат од нив. 
Бранејќи се, тие несвесно ќе го сеат семето на вистината... Бог важните 
вистини ги осветлил со голема светлина, и таа мора да му се објави на 
светот“. -  The Home Missionary, February 1, 1890.

Кога ќе се собира дарот во првата сабота за литературата во Африка, 
ве молиме дадете великодушно како драгоцените души би можеле да 
бидат утврдени во сегашната вистина ва овие последни денови!

Одделот за издаваштво при Генералната конференција
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10. лекција          Сабота, 5. декември 2020.

Исус зборува за своето царство
„Царството Божјо нема да дојде преку нешто што може да се 

забележи, ниту, пак, ќе може да се каже: ,Еве, овде е‘ или: ,Еве, 
онде е‘. Зашто царството Божјо е во вас внатре.“ (Лука 17:20,21)

„Божјото царство почнува во срцето. Не очекувајте дека овде 
или онде ќе се појавуваат знаци на земна сила кои ќе го одбележат 
неговото доаѓање”. – Копнежот на вековите, 506.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:          Копнежот на век., 419-425, 509-510.

Недела                       29. ноември

1. РАНИ НАВЕСТУВАЊА ЗА СТРАДАЊАТА НА СПАСИТЕЛОТ
а. Кое прашање учениците Јованови му го поставиле на Исус? 

Како книжниците и фарисеите се обиделе да го омаловажат 
во очите на луѓето? Марко 2:18.

_______________________________________________________________________

„(Фарисеите) ги побарале учениците на Јован Крстителот, 
настојувајќи да ги поттикнат против Спасителот. Фарисеите не ја 
прифатиле мисијата на Крстителот. Тие подбивно укажувале на 
неговиот живот полн со самооткажување, на неговите едноставни 
навики, на неговата груба облека и го прогласиле за фанатик... 

Сега, кога Исус се дружел со луѓето и кога јадел и пиел на 
нивната трпеза, тие го обвиниле дека е ненаситник и пијаница. 
Овие обвинувања биле токму од оние, кои самите биле такви. Како 
што сатаната погрешно го прикажува Бога и му припишува свои 
сопствени особини, така тие безбожни луѓе лажно ги претставувале 
Господовите гласници”. – Копнежот на вековите, 275,276.

б. Како Исус ја искористил оваа можност да пророкува за 
Неговите страдања? Марко 2:19,20.

„Сликата што Христос ја прикажал со овие зборови, била 
блескава, но над неа лежела темна сенка, која само Тој ја видел”. – 
Копнежот на вековите, 277. 
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Понеделник              31. август

2. ОТКРИВАЊЕ НА ИДНИНАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
а. Како Исус јасно им ја открил иднината на своите ученици? 

Марко 8:31; 9:31.
_______________________________________________________________________

б. Каков бил одговорот на Петар? Како реагирале останатите ученици? 
Марко 8:32; 9:32.

_______________________________________________________________________

в. Како Исус се обидел да го поправи вообичаеното недоразбирање во 
врска со Неговото царство? Јован 18:36. Како многу луѓе го мешаат 
Неговото царство на милоста со идното царство на славата.

_______________________________________________________________________

„И денес во верскиот свет има многумина кои, како што веруваат, 
работат за воспоставување на Христовото царство како земно и 
временско владеење. Тие сакаат да го направат нашиот Бог владетел 
на царствата на овој свет, владетел во земните судови и кампови, 
законодавни сали, палати и пазари. Тие очекуваат Тој да владее со помош 
на легални закони, спроведени од човечката власт. И бидејќи Исус сега 
не е тука лично, тие самите ќе преземат на себе да дејствуваат наместо 
Него и ги спроведуваат законите на Неговото царство. Воспоставувањето 
на такво царство го претставува она што го посакувале Евреите во 
Христовото време. Во тоа време тие би го примиле Христа, кога Тој би 
имал волја да воспостави земно царство, и да го спроведе она што тие 
го сметале како Божји закон и нив да ги направи извршители на својата 
волја и претставници на својата власт. Но Тој рекол: ‘Моето царство не е 
од овој свет’. (Јован 18:36) Тој не сакал да го прими земниот престол.“ – 
Копнежот на вековите, 509.

„Денес, како и во Христово време, делото на Божјото царство не 
лежи во рацете на оние што гласно бараат признавање и поддршка 
од земните владетели и човечките закони, туку во оние што во Негово 
име му ги објавуваат на народот оние духовни вистини, кои животот 
на слушателите ќе го доведат до искуство слично со Павловото: ‘Со 
Христа сум распнат и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене’ 
(Галатјаните 2:20).“ – Копнежот на вековите, 510.

„Многумина од нас се груби камење од каменоломот. Но, додека се 
држиме до Божјата вистина, нејзиното влијание влијае врз нас. Таа нè 
воздигнува и отстранува од нас секоја несовршеност и грев, од било која 
природа. Така сме подготвени да го видиме Царот во Неговата убавина 
и конечно да се обединиме со чистите небесни ангели во царството на 
славата.“ – Counsels on Health, p. 44.
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Вторник              1. декември

3. ИДНОТО ЦАРСТВО НА СЛАВАТА ВО МИНИЈАТУРА
а. Што им рекол Исус на учениците за видувањето на Неговото 

идно царство? Марко 9:1.
_______________________________________________________________________

б. На кого му е даден увид во Неговото царство на славата? 
Зошто? Марко 9:2-4,7.

„Спасителот ја видел жалоста на Неговите ученици и копнеел да 
ја олесни нивната тага, уверувајќи ги дека нивната вера не била 
напразна. Дури и меѓу дванаесетмината, сите не можеле да го 
примат откровението што Тој сакал да им го даде. Само тројца, кои 
требало да бидат сведоци на Неговите страдањата во Гетсиманија, 
биле избрани да бидат со Него на гората. Сега се молел нив да им 
биде дадена манифестација на славата, која Тој ја делел со Таткото 
уште пред создавањето на светот, за Неговото царство да се открие 
на човечките очи и Неговите ученици да бидат доволно силни за да 
го гледаат тоа. Тој се молел тие да бидат сведоци на манифестација 
на Неговото божество, за во часот на Неговата најголема агонија да 
најдат утеха во сознанието дека Тој навистина е Божји Син и дека 
Неговата срамна смрт претставува дел од планот на спасението…

Спасителот сега бил облечен во небесна светлина, како што ќе се 
појави, кога ќе дојде ‘по втор пат за спасение’. Тој ќе дојде ‘во славата 
на Својот Татко и со светите ангели’. (Евреите 9:28; Марко 8:38) Сега се 
исполнило ветувањето на Спасителот дадено на учениците. На гората 
во минијатура било прикажано идното царство на славата Христос 
како цар, Мојсеј како претставник на воскреснатите свети и Илија 
како претставник на оние кои ќе се преобразат.

Иако не ја сфатиле таа сцена, учениците биле среќни што на 
трпеливиот, кроток и понизен Учител, Кој патувал како беспомошен 
странец му била оддадена чест од оние кон кои Небото било 
наклонето. Верувале дека Илија дошол да го објави владеењето на 
Месијата и дека на Земјата ќе биде воспоставено Христовото царство. 
Сега засекогаш ќе исчезнат нивните стравувања и разочарувања. 
Сакале да останат тука, каде што се открила Божјата слава. Петар 
извикал: ‘Господе, добро ни е да бидеме тука; ајде да направиме три 
сеници: една за тебе, една за Мојсеј и една за Илија’. Учениците биле 
убедени дека Мојсеј и Илија биле испратени да го заштитат нивниот 
Учител и да ја воспостават Неговата власт како цар.  

Меѓутоа, пред круната морал да дојде крстот.“ – Копнежот на 
вековите, 420-422.
в. Што им заповедал Исус на учениците во однос на преобразувањето? 

Како нивниот одговор покажал дека тие не ја разбрале природата на 
Неговото царство? Марко 9:8-10.
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Среда               2. декември

4. ИЛУСТРАЦИИ НА ЦАРСТВОТО НА МИЛОСТА
а. Опишете на кој начин растот на семето е поврзан со Божјото 

царство? Марко 4:26-29. 
_______________________________________________________________________

„Христос се послужил и со други слики, трудејќи се... нивните мисли 
да ги одврати од надежта во некое земно царство и да ги пренасочи 
кон делото што го врши Божјата милост во душата на човекот“. – 
Христовите очигледни поуки, 62.

„Никнувањето на семето претставува почеток на духовниот живот, а 
развојот на растението е слика на развојот на карактерот. Без растење 
нема живот. Растението мора да расне или да умре. Како што неговото 
растење е тивко и незабележливо, но постојано, такво е и растењето 
на карактерот...

Растението расте примајќи го она што Бог му го одредил за одржување 
на животот. Така и духовниот раст се постигнува преку соработка со 
божествените орудија. Како што растението пушта корен во земјата, 
така и ние мораме да се вкорениме во Христа. Како што растението 
прима светлина од сонцето, роса и дожд, така и ние мораме да Го 
примаме Светиот Дух“. – Воспитување, 105,106.
б. На кој начин царството Божјо е како синапово зрно? Марко 

4:30-32. 
_______________________________________________________________________

„Така и Христовото царство од почеток изгледало скромно и 
безначајно. Споредено со световните царства, тоа било помалечко 
од сите. За световните управители Христовото тврдење дека е цар 
било смешно. Па сепак, со силата што ја добиле од Бога неговите 
следбеници на ова царство му давале божествен живот, и тоа бргу 
растело и неговото влијание било силно. 

Така и делото на божествената милост во срцето од почеток изгледа 
незначително. Ќе се изговори збор, душата ќе ја осветли светлосен зрак, 
ќе се почувствува влијание кое започнува нов живот, и кој може да го 
оцени конечниот резултат!” – Христовите очигледни поуки, 77,78.
в. Какви ќе бидат резултатите од семето на Словото што расте во 

нас? Јован 15:5,8; 2 Коринтјаните 5:17. 
„Бог сака преку нас да ја покаже Својата светост, добрина и сочувство 

белезите на Неговиот карактер. Сепак, Спасителот не им наредува на 
учениците да се напрегаат за да родат плод. Тој им кажува да останат 
во Него”. – Копнежот на вековите, 677.
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Четврток             3. декември

5. ЦАРСТВОТО БОЖЈО ВОСПОСТАВЕНО
а. Како Бог почнал да го воспоставува своето царство на милоста? 

Римјаните 5:6-10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Царството на милоста било воспоставено веднаш по падот на 
човекот, кога бил создаден планот за откуп за грешниот човечки род. 
Тогаш тоа постоело само во Божјата намера и во Божјото ветување, 
а луѓето со вера можеле да станат негови граѓани. Тоа навистина е 
воспоставено дури по Христовата смрт, зашто, и откако ја почнал 
Својата земна мисија, Спасителот можел, уморен од тврдоглавоста 
и од неблагодарноста на луѓето, да се откаже од Својата жртва на 
Голгота. Во Гетсиманија чашата на страдање се тресела во Неговата 
рака. Дури и тогаш можел да ја избрише крвавата пот од Своето чело 
и да го пушти грешниот род да загине во својот грев. Кога би го сторил 
тоа, за паднатиот човек не би имало откуп. Но, кога Спасителот 
умирал и со Својот последен здив извикнал: ‘Се сврши!’, тогаш планот 
на спасението бил исполнет. Ветувањето за спасение што му било 
дадено на грешниот пар во Едем било ратификувано. Тогаш било 
воспоставено царството на милоста што порано постоело само во 
Божјото ветување.“ – Големата борба, 347,348.

б. Кој треба да биде вклучен во повикот за царството на милоста? 
Со каква итност треба да бидат повикани? Лука 14:21-23. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Петок                 4. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каде започнува Божјото царство? Зошто многу луѓе бараат 

временско царство?
2. Кои спротивни принципи постојат во Божјото царство наспроти 

световното царство?
3. На кој начин идното царство им е откриено на тројцата ученици? Со 

која цел?
4. Опишете како се споредува царството на милоста со растот на 

семето.
5. Кога беше основано царството на милоста? Кога тоа е воспоставено?
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 11. лекција         Сабота, 12. декември 2020. 

Вовед во царството 
„Јас треба да ги вршам делата на Оној што Ме прати додека е уште 

ден; зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи” (Јован 9:4).

„Христовото триумфално влегување во Ерусалим било само едно 
бледо навестување на Неговото доаѓање на небесните облаци, со сила и 
слава, сред триумфот на ангелите и радоста на верниците“. – Копнежот 
на вековите, 580.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:     Коп. на век., 529-536, 569-572, 589-593.  

Недела                  6. декември

1. ВРЕМЕ ЗА СЕКОЈА ЦЕЛ

а. Што Исус секогаш имал на ум додека размислувал за своето 
животно дело и како тоа треба да влијае на нас? Јован 9:4; 
4:34.

_______________________________________________________________________

„Животот на Спасителот на Земјата не бил исполнет со безделничење 
и угодување на себеси; Тој вложувал постојани, сериозни и неуморни 
напори за да го спаси загубеното човештво. Од јаслите па до Голгота, 
Тој одел по пат на самооткажување, и не барал да биде ослободен од 
мачните задачи, тешките патувања, исцрпувачките грижи и работата. 
Тој рекол: ‘Синот човечки не дојде да му служат, туку да служи и да 
ја даде својата душа за откуп на мнозина’ (Матеј 20:28). Тоа било 
највозвишената цел на Неговиот живот. Сè друго било помалку 
важно и му било подредено на тоа. Негова храна и пијалок било да 
ја исполни Божјата волја и да ја заврши Неговата работа. Во својата 
работа не се истакнувал Себеси и не барал лична полза од тоа.

Така и оние кои се соучесници во Христовата благодат ќе бидат 
подготвени да принесат секаква жртва и за другите, за кои Тој умрел, 
за да можат да го примат небесниот дар“. – Патот кон Христа, 78.
б. Каков бил одговорот на Исус, кога од Него било побарано да 

направи нешта кои ќе го скратат Неговото време за работа? 
Јован 7:6,8.
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Понеделник                    7. декември

2. КРУНСКО ЧУДО
а. Што дозволил Бог да му се случи на еден од најблиските 

пријатели на Исус, и кога Исус отишол да го види? Јован 
11:14,17.

_______________________________________________________________________

„Кога Христос би се наоѓал во собата на болниот, Лазар не би 
умрел, бидејќи сатаната не би имал никаква моќ над него. Смртта не 
би можела да ја фрли својата стрела на Лазара во присуство на Оној 
што дарува живот. Затоа Христос останал настрана. Тој му дозволил 
на непријателот да ја употреби својата сила за да може да го потисне 
победениот непријател.“ – Копнежот на вековите, 528.

„Кога би го излекувал Лазар од болеста, не би било направено 
чудото кое било најсигурен доказ за Неговиот божествен карактер.“ 
– Копнежот на вековите, 528.
б. Што направил Исус потоа? Јован 11:38-44.
_______________________________________________________________________

„Христос можел да му заповеда на каменот да се отстрани и тој 
би се покорил на Неговиот глас. Можел да им нареди на ангелите 
кои се наоѓале покрај Него тие да го направат тоа. На Негова наредба 
невидливи раце би го тргнале каменот. Меѓутоа, требало да биде 
отстранет од човечки раце. Со тоа Христос сакал да им покаже на 
луѓето дека треба да соработуваат со божеството. Божествената сила 
не е повикана да го направи она што може да го направи човечката 
сила. Бог не ја отфрла човечката помош. Тој му дава сила на човекот, 
соработува со него, кога човекот ги користи силите и способностите 
што му се дадени.“ – Копнежот на вековите, 535.
в. Каква била реакцијата на свештениците и управителите? Јован 

11:47-54.
„Многумина кои присуствувале на Лазаровото воскресение почнале 

да веруваат во Исуса. Но тоа уште повеќе ја зголемило омразата на 
свештениците... Тие повеќе од кога и да е, одлучиле да сторат крај на 
Христовото дело...

До тоа време садукеите не го поддржувале планот за убиството на 
Христа. Но, по Лазаровото воскреснување тие дошле до заклучок дека 
само Неговата смрт може да стави крај на обвиненијата што Тој без страв 
ги изнесувал против нив.“ – Копнежот на вековите, 537, 538.

„Христовото врвно чудо - воскресението на Лазара од Витанија - ги 
утврдило свештениците во нивната одлука да го отстранат од светот Исуса 
и неговите чудесни дела поради кои нагло опаѓало нивното влијание и 
нивниот углед кај народот“ – Делата на апостолите, 66.
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Вторник             8. декември

3. ЗОШТО ТРИУМФАЛНО ВЛЕГУВАЊЕ 
а. Опишете ги подготовките за последното Исусово доаѓање во 

Ерусалим. Марко 11:1-10.
_______________________________________________________________________

б. Кои старозаветни пророштва ги исполнил Христос, дозволувајќи си 
себеси да биде пречекан како цар? Исаија 62:10,11; Захарија 9:9.

_______________________________________________________________________

в. Како народот реагирал на овој настан? Матеј 21:10; Лука 19:39. Како 
тоа се одразило врз иднината на Исус?

_______________________________________________________________________

„Оние, кои некогаш биле слепи... се нашле на чело на таа 
прекрасна поворка... Оној, кого Христос го воскреснал од мртвите 
го водел животното на кое Тој седел. Глувонемите на кои им го 
повратил слухот и отворил јазикот се придружиле со радосни 
извици. Сакатите, со лесни чекори и благодарни срца, сега се 
најактивни во кршење на гранките од палма посипувајќи ги пред 
Него за да му оддадат чест на моќниот Исцелител. Лепрозниот, кој 
некогаш ги слушал страшните зборови на свештеникот: ‘Нечист’,... 
сега бил тука. Тука биле и вдовиците и сираците за да сведочат 
за Неговите чудесни дела. Тука биле и оние што се вратени од 
мртвите... Тука биле и оние кои некогаш биле опседнати со 
демоните, но зборовите од нивните уста не биле изобличени со 
силата на сатаната“. – Christ Triumphant, p. 253.

„Од мноштвата што се собрале да присуствуваат на Пасха, 
излегувале илјадници да го пречекаат Исуса и да му посакаат 
добредојде. Тие Го поздравувале мавтајќи со палмовите гранчиња 
и со излив на свети песни. Свештениците во храмот трубеле во 
трубите за вечерна служба, но малкумина од нив се одѕвале и 
поглаварите вознемирено зборувале еден на друг: ‘Светот тргна 
по Него’.  

Никогаш порано во Својот земен живот, Исус не дозволил таква 
демонстрација. Тој јасно ги предвидел последиците. Тоа ќе Го 
одведе на крст...

Настаните поврзани со тоа триумфално јавање ќе бидат предмет 
на секој разговор и Исус ќе биде предочен на нивното внимание. 
По Неговото распнување, многумина ќе се сетат на овие настани 
во врска со Неговото судење и смрт. Тие ќе бидат поттикнати да ги 
испитуваат пророштвата и на тој начин ќе стекнат уверување дека 
Тој навистина бил Месијата и во сите земји ќе се зголеми бројот на 
оние кои пристапуваат на верата“. – Копнежот на вековите, 571.



60 Библиски лекции, Октомври - Декември  2020

Среда              9. декември

4. СЛЕДНИОТ ЧЕКОР КОН КРСТОТ
а. Која била една од првите работи што ја направил Исус кога 

дошол во Ерусалим? Марко 11:15-17. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„На почетокот на Својата служба Христос ги истерал од храмот 
оние што го обесветувале со својата несвета трговија, а Неговиот 
строг и божествен став влеал страв во срцата на нечесните трговци. 
На крајот на Својата мисија Тој повторно дошол во храмот и видел 
дека тој се обесветува како и претходно. Состојбата била полоша од  
порано...

Исус се огорчил; знаел дека Неговата крв, која наскоро ќе се 
пролее заради гревовите на светот, свештениците и старешините 
многу малку ќе ја ценат, како и крвта на тие животни, која постојано 
ја пролевале...

Христос проговорил со сила што го потресла народот како силна 
грмотевица: ‘Напишано е: Мојот дом ќе се нарече дом на молитва, 
а вие го направивте разбојничка пештера’. Неговиот глас одекнал 
како труба низ храмот. Незадоволството на Неговото лице изгледало 
како силен оган. Тој наредил со авторитет: ‘Носете го тоа одовде’ 
(Јован 2:16)“. – Копнежот на вековите, 589-591.
б. Каква била реакцијата на првосвештениците? Зошто се 

чувствувале така? Марко 11:18.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Фарисеите биле целосно збунети и вознемирени. Власта ја имал 
Оној, Кого не можеле да го исплашат. Исус зазел положба на чувар 
на храмот. Никогаш порано не присвојувал таква царска власт. 
Никогаш порано Неговите зборови и Неговите дела немале таква 
голема сила. Тој правел чудесни дела во Ерусалим, но никогаш на 
толку свечен и впечатлив начин. Свештениците и поглаварите не 
се осмелувале да го покажат своето отворено непријателство кон 
Него во присуство на луѓето кои биле сведоци на Неговите чудесни 
дела. Иако лути и збунети од Неговиот одговор, тој ден не можеле 
да сторат ништо“. – Копнежот на вековите, 593.
в. Што направил Исус за да избегне понатамошни конфликти во 

тој момент? Марко 11:19.
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Четврток            10. декември

5.  ИСУС ПОВТОРНО ПРОРОКУВА ЗА СВОЈАТА СМРТ
а.  Раскажете ја параболата која Исус тогаш му ја кажал на 

народот? Марко 12:1-11.
б. Каква била реакцијата на Израелските водачи? Марко 12:12.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Тие (поглаварите) во прв момент не ја сфатиле примената на оваа 
парабола, но тогаш виделе дека самите себеси си изрекле пресуда. Во 
параболата домаќинот го претставувал Бога, лозјето еврејскиот народ, 
а оградата Божјиот закон, кој бил нивна заштита. Кулата била симбол 
на храмот. Господарот на лозјето направил сѐ што било потребно за 
лозјето да напредува. Тој рекол: ‘Што можев да сторам за моето лозје, 
а што веќе не сум сторил?’ (Исаија 5:4) На тој начин е прикажано како 
Бог неуморно се грижи за Израел. И како што лозарите морале да 
му вратат на господарот одреден дел од плодовите од лозјето, така 
Божјиот народ требало да му оддава чест и слава на Бога, живеејќи 
во сообразност со нивните свети привилегии. Меѓутоа, како што 
лозарите ги убиле слугите што господарот ги испратил по плодовите, 
така Евреите ги убиле пророците кои Бог ги испратил за да ги повикаат 
на покајание. Тие убивале еден гласник по друг. Според тоа, не можело 
да се сомнева во смислата на приказната, а исто така било очигледно 
на што се однесува другиот дел од приказната. Во саканиот син, кого 
господарот на лозјето го испратил кај своите непослушни слуги, кого 
тие го убиле, свештениците и поглаварите јасно го виделе Исуса и 
судбината што Му претстои. Тие веќе ковале планови да го убијат Оној, 
Кого Таткото им го испратил како последен повик. Во казната што ги 
снашла неблагодарните лозари е прикажана судбината на оние кои 
подготвувале план да Го убијат Христа.“ – Копнежот на вековите, 
596,597.

Петок                 11. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Која била големата цел во животот на Исус?
2. Како воскресението на Лазар го забрзало доаѓањето на царството?
3. Како Исусовото триумфално влегување во Ерусалим ги убедило душите 

во Неговото божество?
4. Кој бил резултатот од Исусовото чистење на храмот, по втор пат?
5. Која јасна слика им беше претставена на свештениците и старешините 

преку параболата за лозјето? Како реагирале?
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12. лекција          Сабота, 19 декември 2020.

Напуштени од пријателите и 
непријателите

„И откако Го оставија, сите се разбегаа” (Марко 14:50).

„(Божјиот Син) бил мачен, презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек 
на болки и свикнат на страдања. Величеството небесно мораше да 
го напушти местото на своето делување одново и одново бидејќи 
сатаната ја ранувал Неговата пета. Злобата на сатаната конечно го 
достигнала својот врв кога успеал да ги инспирира и контролира 
умовите на злите луѓе да Го распнат“. – Christ Triumphant, p. 248.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Копнежот на вековите, 698-715. 

Недела                 13. декември

1. ПРЕДАДЕН ОД СТРАНА НА ПРИЈАТЕЛИТЕ

а. Како Јуда го предал Исуса? Марко 14:10,11,43-46.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Случајот со Јуда ми беше прикажан како поука за сите. Јуда бил со 
Христа во текот на целиот период на Негова јавна служба. Тој имал сè што 
Христос можел да му даде. Доколку ги искористил своите можности со 
искрена посветеност, можел примените таленти да ги умножи. Доколку, 
наместо себичното сомневање и критикување се стремел за благослов, 
Христос би го употребил за да го унапреди царството. Но Јуда бил 
шпекулант. Тој мислел дека може да управува со финансиите на црквата, 
а со својата остроумност во работата да стекне профит. Тој бил дволичен 
во срцето. Тој ги сакал пофалбите на светот. Одбил да се откаже од светот 
заради Христа. Никогаш не ги посветил своите вечни интереси на Христа. 
Неговата вера била површна па затоа шпекулирал на сметка на својот 
Учител и го предал на свештениците, бидејќи бил целосно убеден дека 
Христос нема да дозволи да го фатат“. – Коментари на Библиските 
текстови, 479.
б. Како ова било проречено? Псалм 41:9.
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Понеделник             14. декември

2. НАПУШТЕН ОД БЛИЗОК ПРИЈАТЕЛ
а. Кога Исус им кажал на учениците дека сите ќе се соблазнат 

заради Него, што Петар упорно тврдел? Што уште Исус им 
открил? Марко 14:27-31.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

б. На кој начин се исполниле зборовите на Исус? Марко 14:66-72.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„По предавството откако Исус бил одведен на сослушување, Петар 
одел зад него. Бил многу загрижен и сакал да види што ќе се случува 
со Исуса. Меѓутоа, кога го обвиниле дека и тој е еден од Христовите 
ученици, се исплашил за својата безбедност и изјавил дека не Го познава 
тој Човек. Учениците биле лесно препознатливи по чистотата на нивното 
зборување; и Петар, со цел да ги убеди своите обвинители дека тој не 
е еден од Христовите ученици, се одрекол од Него три пати со клетва и 
преколнување“. – Рани списи, 169. 

„Кога кукуригањето на петелот го потсетило на Христовите зборови, 
изненаден и вчудовиден со она што тукушто го сторил, се свртел и 
го погледнал својот Учител. Во тој миг и Исус го погледнал Петра, и тој 
жалосен поглед, во кој се мешало сочувство и љубов, му помогнал на 
Петар да се сфати себеси. Излегол и леел горчливи солзи. Тој Христов 
поглед му го скршил срцето. Се нашол на пресвртница и длабоко се 
покајал за својот грев... Христовиот поглед му обезбедил простување“. – 
Христовите очигледни поуки, 152,154.
в. Како старозаветните писатели го изразиле ова чувство на 

напуштеност? Псалм 88:8 (прв дел); 69:8, Јов 19:13,14. Зошто 
Исус го дозволил ова?

„Заради спасението на грешниците Исус го оставил Својот небесен 
дом и дошол на Земјата да страда и да умре. Тој се мачел и молел во 
агонија, додека не му препукнало срцето, бивајќи напуштен од оние кои 
дошол да ги спасува, пролевајќи ја својата крв на Голгота“. – Посветен 
живот, 82.

„Само вечната љубов, која секогаш ќе остане тајна, можела да го 
одведе Христа да ја напушти небесната слава и почести и да дојде во 
овој грешен свет, каде ќе биде презрен и отфрлен од страна на оние кои 
дошол да ги спаси”. – 2 Сведоштво, 207.
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Вторник             15. декември

3. ПРЕЗРЕН И ОТФРЛЕН ОД ЛУЃЕТО 
а. Што се случило со сведоците донесени од првосвештениците 

за да сведочат против Христа? Марко 14:55-59.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Биле поткупени лажни сведоци за да Го обвинат Исуса 
за поттикнување на бунт и за обид за основање на посебно 
владеење. Меѓутоа, нивното сведочење се покажало несигурно и 
контрадикторно. При истрагата ги побивале сопствените тврдења...

На тој начин биле извртени Христовите зборови. Кога тие зборови 
би биле изнесени онака како што Тој ги изговорил, не би можел да го 
осуди ниту Синедрионот“. – Копнежот на вековите, 705.

б. Кога го прашале дали Тој е Христос, Синот Божји, каков бил 
одговорот на Исус? Како првосвештеникот ги примил овие 
зборови? Марко 14:61-64.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Уверувањето измешано со гнев го навело Кајафа да постапи 
онака како што постапил. Бил бесен на самиот себе што верува 
на Христовите зборови, но наместо да го раскине своето срце во 
длабоко чувство за вистината и да признае дека Исус е Месија, тој 
ја искинал својата првосвештеничка облека во знак на решително 
противење. Таа постапка имала длабоко значење. Меѓутоа, Кајафа не 
ја сфаќал нејзината смисла. Со таа постапка, направена за да влијае 
на судиите да Му изречат смртна пресуда на Христа, првосвештеникот 
се осудил себеси. Според Божјиот закон, тој се дисквалификувал за 
свештеничкиот повик. Тој сам на себе си изрекол смртна пресуда“. – 
Копнежот на вековите, 708.
в. Како се исполнило пророштвото на Исаија во судењето на 

Исус? Исаија 53:3,7.
„Посматрајте го Оној кој со еден збор можел да повика легии 

на ангели да му помогнат, кој бил предмет на шега и потсмевање, 
навреди и омраза. Тој себе се дал како жртва за грев. Кога го 
навредувале, Тој не се заканувал; кога лажно го обвинувале, Тој не 
ги отворал устата. Тој се молел на крстот за своите убијци. Тој умрел 
за нив; Тој платил неизмерна цена за секој од нив. Ја носел казната 
за гревовите на човекот без мрморење. А оваа несфатлива жртва бил 
Божјиот Син“. – Lift Him Up, p. 233.
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Среда             16. декември

4. НАПУШТЕН ОД ОНОЈ КОЈ МУ УДОВОЛУВА НА НАРОДОТ
а. Каков бил односот на Пилат кон Исусовото молчење? Марко 

15:2-5 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Тој (Пилат) не поверувал дека затвореникот ковал заговор 
против власта. Неговата кротка и понизна појава била во целосна 
нехармонија со тие обвинувања. Пилат бил уверен дека бил скован 
голем заговор за да се уништи еден невин човек, кој стоел на патот 
на еврејските достоинственици. Обраќајќи Му се на Исуса, Пилат 
прашал: „Дали си Ти цар јудејски?“ Спасителот одговорил: ‘Ти велиш’. 
И додека зборувал, Неговото лице блескало, како да Го осветлиле 
сноп од сончеви зраци“. – Копнежот на вековите, 726.
б. Како се обидел Пилат да го спаси Христа? Марко 15:6-11.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Пилат...се сетил на еден обичај што би можел да го искористи 
за да го ослободи Христа. Било вообичаено на празникот Пасха да 
ослободи еден затвореник, кого ќе го избере народот. Овој обичај бил 
од паганско потекло; во него немало ниту сенка од праведност, но бил 
многу ценет од страна на Евреите. Во тоа време во рацете на римската 
власт се наоѓал еден затвореник по име Варнава, кој бил осуден на 
смрт... Прикривајќи се под наметката на верско воодушевување, тој 
всушност бил закоравен и безнадежен злосторник, склон на бунт 
и суровост. Давајќи им на Евреите можност да изберат дали ќе го 
спасат тој човек или пак невиниот Спасител, Пилат се надевал дека 
кај нив ќе се разбуди чувството на правда. Се надевал дека за разлика 
од свештениците и поглаварите, кај народот ќе ја задобие нивната 
наклонетост и сочувство кон Исуса“. – Копнежот на вековите, 733.
в. Иако Пилат бил убеден дека Христос е невин, што направил 

тој? Зошто? Марко 15:12-15; Матеј 27:24.

„Пилат копнеел да го ослободи Исуса. Но тој увидел дека не може 
да го стори тоа, а сепак да ја задржи својата позиција и чест. Наместо 
да ја изгуби својата световна моќ, тој избрал да жртвува еден невин 
живот. Колкумина, за да избегнат загуба или страдање, на сличен 
начин го жртвуваат начелото. Совеста и должноста укажуваат на еден 
пат, а личниот интерес на друг“. – Conflict and Courage, p. 324.
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Четврток            17. декември

5.  БОГ НИКОГАШ НЕ НÈ ЗАБОРАВА
а.  Како Христовата човечка природа се манифестирала во часот 

на Неговата смрт? Марко 15:34. Како Христос успеал да ја 
добие победата над ова чувство на напуштеност.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Среде страшната темнина, привидно напуштен од Бога, Христос 
ги испил последните капки од чашата на човечката болка. Во тие 
ужасни часови Тој се потпирал на доказите кои Таткото дотогаш му 
ги дал за тоа дека Го прифаќа. Тој го познавал карактерот на Својот 
Татко. Ја разбирал Неговата правда, милост и Неговата голема 
љубов. Со вера се потпирал на Бога, Кого секогаш со радост го 
слушал. Кога покорно се предал на Бога, исчезнало она чувство 
дека ја изгубил наклонетоста на Таткото. Со вера, Христос бил 
победник“. – Копнежот на вековите, 756.
б.  Иако можеби ќе нè напуштат најблиските и најмилите, што ни 

ветува Бог? Евреите 13:5 (втор дел); Исаија 49:16.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Имајте доверба во Господ Исус за да ве води чекор по чекор 
кон вистинскиот пат. На секој следен чекор вашата храброст и сила 
можат да произлезат од сигурноста дека вашата рака е во Неговата 
рака. Можете да ‘трчате и да не постанувате’, можете да ‘одите и 
да не се уморите’, зашто со вера можете да сфатите дека вашата 
рака е во  Христовата рака. Нема да потонете под обесхрабрување, 
бидејќи додека напредувате во познавањето на Господ, имајќи 
доверба во Него, ќе добивате и уверување дека Оној кој никогаш 
не ги остава оние што целосно му веруваат е вашиот постојан 
Помошник“. – The Upward Look, p. 320.

Петок                 18. декември 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

 
1. Кои особини на Јуда се покажале како причина за неговата пропаст?
2. Зошто Петар бил наведен да се откаже од Христа?
3. Зошто лажните сведоци погрешно ги пренеле Христовите зборови?
4. Зошто Пилат дозволил еден невин човек да умре? Како и ние 

можеме да дојдеме во опасност да постапуваме на сличен начин?
5. Како Исус пронашол мир кога се чувствувал напуштен од Бога?
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 13. лекција           Сабота, 26. декември 2020.

Срушени и оживеани надежи
„Не плашете се; знам дека Го барате Исус распнатиот; не е овде, 

воскресна, како што беше рекол” (Матеј 28:5,6).

„Не тагувајте како оние кои се без надеж и без никакви изгледи за помош. 
Исус живее и затоа што Тој живее и ние ќе живееме. Од благодарните 
срца, од усните кои се допрени со свет оган, нека одекне радосната песна: 
Христос воскресна! Тој живее за да посредува за нас. Држете се цврсто 
за таа надеж и таа ќе ја држи душата како сигурна, испробана котва.“ – 
Копнежот на вековите, 794.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:            Коп. на вековите, 741-757, 779-787.

Недела                 20. декември

1. НОСЕЊЕ НА КРСТОТ
а. Како луѓето се однесувале кон Исус, Спасителот на светот? 

Марко 15:16-20.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Кој го носел крстот на Исус? Марко 15:21. Колку бил значаен 
овој чин? Лука 14:27; Галатјаните 6:2.

„(Христовите) мачители сфатиле дека Тој не е во состојба понатаму 
да го носи Својот крст. Биле загрижени да најдат некој кој би се 
согласил да го носи тој понижувачки товар. Евреите тоа не можеле 
да го направат, бидејќи со тоа би се оскверниле и не би можеле да ја 
празнуваат Пасха. Дури ниту од џганот кој одел по Него никој не сакал 
да се понизи и да го понесе крстот.

Во тоа време некој странец, Симон од Кирина, кој се враќал од 
полето, го сретнал мноштвото. Ги слушнал подбивањата и простачките 
навреди на мноштвото... Застанал вчудовиден од оваа сцена и 
бидејќи покажал сожалување, го фатиле и му го ставиле крстот на 
неговите плеќи.

Симон слушал за Исуса. Неговите синови верувале во Спасителот, 
но тој самиот не бил ученик. Носењето на крстот до Голгота 
претставувало благослов за Симон и тој секогаш потоа бил благодарен 
за тоа провидение. Тоа го навело доброволно да го земе Христовиот 
крст и секогаш радосно да стои под неговиот товар“. – Копнежот на 
вековите, 742.
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Понеделник             21. декември

2. ИСУС ИСПОЛНУВА ПРОРОШТВО 
а. Кој бил распнат заедно со Христа? На кој начин со тоа се 

исполнило она што било претскажано во Писмото? Марко 
15:27,28; Исаија 53:12?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Со копнеж во срцето очекувал некој израз на вера од Своите 
ученици, но Ги слушнал само тажните зборови: ‘А ние се надевавме 
дека Тој е Оној што треба да го ослободи Израел’. Колку благодарен 
бил Спасителот за изразот на вера и љубов од разбојникот кој умирал! 
Додека водачите на еврејскиот народ се откажувале од Него, па дури 
и учениците се сомневале во Неговата божествена природа, сиротиот 
разбојник, на работ на вечноста, го нарекува Исуса Господ. Многумина 
биле подготвени да Го наречат Господ додека правел чуда и подоцна, 
кога воскреснал од гробот, но никој не Го признавал додека умирал 
висејќи на крстот, освен покајаниот разбојник, кој бил спасен во 
единаесеттиот час...

Разбојниците распнати со Исуса биле поставени „од едната и 
од другата страна, а Исус во средината”. Тоа е направено според 
упатството на свештениците и поглаварите, Христовата положба меѓу 
двајца злосторници требала да покаже дека Тој е најголем злосторник 
од сите тројца. Така се исполнило пророштвото: ‘Тој беше вброен 
меѓу злодејци’. (Исаија 53:12) Меѓутоа, свештениците не ја сфатиле 
целосно смислата на својата постапка. Како што Христос, распнат со 
разбојниците, бил „во средината,“ така Неговиот крст бил поставен 
сред светот што лежи во грев“. – Копнежот на вековите, 750,751.
б. Што направиле со Христовата облека кога Тој бил распнат? 

Како го предвидел ова Давид? Марко 15:24; Псалм 22:18.
  „Во Христовото страдање на крстот се исполнило пророштвото. 
Со векови пред распнувањето, Спасителот претскажал како ќе се 
постапува со Него. Тој рекол: ‘Ме опколија кучиња, Ме опкружи 
џган злосторнички. Ми ги прободоа рацете и нозете, можам да ги 
избројам сите Мои коски, а тие Ме гледаат и зјаат во Мене. Облеката 
Моја ја делат меѓу себе и за наметката моја фрлаат ждрепка’. (Псалм 
22:16-18) Пророштвото што се однесувало на Неговата облека се 
остварило без совет или мешање на пријателите или непријателите 
на Распнатиот. Облеката им била дадена на војниците, кои Го 
приковале на крстот. Христос слушнал како тие се караат додека ја 
делеле Неговата облека. Неговата наметка била исткаена без ниту 
еден раб и затоа рекле: ‘Да не ја кинеме, туку да фрлиме за неа 
ждрепка кому ќе му припадне’“. – Копнежот на вековите, 746.
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Вторник             22. декември

3. ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВИ НА ИСУС
а. Како реагирала природата на тоа што нејзиниот Цар умира на 

крстот? Марко 15:33.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Неживата природа изразила сочувство со својот навреден 
Создател кој умирал. Сонцето одбило да ја гледа страшната сцена. 
Неговите полни, светли зраци ја осветлувале земјата на пладне, 
кога одеднаш се чинело дека се угасиле. Целосен мрак го обвиткал 
крстот и целата околина, како погребна сенка. Темнината траела 
цели три часа. Во деветтиот час од денот страшна темнина се 
кренала од луѓето, но и понатаму го прекривала Спасителот како со 
мрачна покривка. Се чинело дека страшните молњи биле насочени 
кон Него додека висел на крстот“. – The Story of Redemption, p. 226.

б. Кои други натприродни настани се случиле кога Исус умрел? 
Марко 15:37,38; Матеј 27:50-53.

„Во моментот кога Христос умрел, свештениците служеле во 
храмот пред завесата, која светињата ја одделувала од светињата 
над светињите. Одеднаш почувствувале дека земјата под нивните 
нозе се затресла. Виделе како завесата, силна богата драперија 
која се обновувала секоја година, ја кине на два дела, од врвот 
кон дното, онаа иста бескрвна рака која ги напишала зборовите 
на осуда на ѕидовите на Валтазаровата палата“. – The Story of 
Redemption, p. 225. 

„Раскинувањето на завесата на храмот покажа дека еврејските 
жртви и уредби повеќе нема да бидат примани. Големата Жртва 
е принесена и прифатена и Светиот Дух кој се симна на денот 
на Педесетница ги посочи умовите на учениците од земното 
светилиште кон небесното, каде Исус влезе со Својата крв, за да 
ги излее врз Своите ученици заслугите од Неговото помирување. 
Меѓутоа Евреите беа оставени во целосна темнина. Тие ја загубија 
сета светлина која што можеа да ја имаат за планот на спасението, 
и сѐ уште се надеваа во своите бескорисни жртви и дарови. 
Небесното светилиште го замени местото на земното, но сепак тие 
не знаеја за промената. И заради тоа тие не можеа да ползуваат 
од посредништвото Христово во светињата“. – Рани списи, 259,260.

„Кога Исус висејќи на крстот извикал: ‘Се сврши’, земјата се 
затресла, карпите се расцепиле и се отвориле некои гробови“. – 
Рани списи, 184.
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Среда              23. декември

4. ВОСКРЕСНА!
а. Кој истапил напред и понудил достоен погреб за Исуса, и што 

тој направил? Марко 15:43,46; Матеј 27:59,60. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Дури и во смртта, Христовото тело било многу драгоцено за 
Неговите ученици. Тие сакале достоинствено да Го погребаат, но 
не знаеле како да го направат тоа...

Во таа тешка ситуација на учениците им дошле на помош Јосиф 
од Ариматеја и Никодим. Двајцата биле членови на Синедрионот 
и го познавале Пилат. Двајцата биле богати и влијателни луѓе. Тие 
одлучиле да го погребаат Исусовото тело со соодветни почести. 

Јосиф смело отишол кај Пилат и го замолил за Исусовото тело...
Јосифовата молба била услишена. Додека Јован бил загрижен 

околу погребот на својот Учител, Јосиф се вратил со Пилатовиот 
налог дека може да го погреба Христовото тело. Дошол и Никодим 
и донел околу четириесет и пет литри скапоцена мешавина од 
смирна и алое, за помазание на Христовото тело. На најпочитуваната 
личност во целиот Ерусалим не би можела да и се укаже поголема 
почест при смртта. Учениците биле многу изненадени кога виделе 
дека тие богати поглавари покажуваат ист интерес кон погребот 
на нивниот Господ како и самите тие.“ – Копнежот на вековите, 
772,773.
б. Одморајќи во сабота, кој дошол многу рано на гробот во недела 

наутро, и што нашле? Марко 16:1-6; Матеј 28:5,6.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Додека тие (жените) биле покрај гробот, одеднаш забележале 
дека не се сами. Едно момче, облечено во блескави облеки седело 
покрај гробот. Тоа бил ангелот што го тргнал каменот. Тој зел на себе 
човечка надворешност, за да не ги исплаши Исусовите пријатели. 
Меѓутоа, светлината на небесната слава сѐ уште блескала околу 
Него, па жените се исплашиле. Само што сакале да побегнат, 
зборовите на ангелот ги запреле нивните чекори. Тој рекол: ‘Не 
плашете се; Знам дека Го барате Исуса распнатиот. Тој не е овде, 
зашто воскресна како што кажа. Дојдете и видете го местото каде 
што Господ лежеше’“. – Копнежот на вековите, 788,789.

в. Што требало да сторат следно? Како реагирале? Марко 16:7,8; 
Матеј 28:7,8.
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Четврток            24. декември

5. ХРИСТОС ГИ ОСНАЖУВА СВОИТЕ СЛЕДБЕНИЦИ 

а. На кого се јавил Исус, и каква била нивната реакција? Марко 
16:9-14; Лука 24:13-15.

_______________________________________________________________________

„Свртувајќи се од гробот, го здогледала Исуса кој стоел сосема 
близу, но таа не Го препознала. Со нежен и сочувствителен глас, ја 
запрашал зошто е толку тажна и кого бара. Претпоставувајќи дека тоа 
би можел да биде градинарот, Го замолила да и каже каде го ставил 
нејзиниот Господ, доколку тој го сторил тоа, за да може да го земе. 
Со својот божествен глас Исус и рекол: ‘Марија!’ Тонот на овој мил 
глас и бил толку многу познат и набргу одговорила: ‘Рави!’ Во својата 
голема радост за малку ќе Го допрела, но Исус и рекол: ‘Не допирај 
Ме, зашто уште не отидов горе при Мојот Татко. Туку оди при моите 
браќа и речи им: Се враќам при Мојот Татко и вашиот Татко, при Мојот 
Бог и вашиот Бог’. Целата среќна истрчала да им однесе на учениците 
добри гласови. Набргу после тоа Исус се вознел кај Својот Отец да 
слушне лично од Неговите усни дека Неговата жртва била прифатена 
и да ја прими сета власт на небото и на земјата.“ – Рани списи, 187.

б. Кој налог им бил даден на Христовите следбеници, и како тие 
одговориле? Марко 16:15-18,20.

_______________________________________________________________________

„Сите жители на Земјата големи и мали, богати и сиромашни треба 
да бидат осветлени од јасните и силни зраци на небесната светлина. 
Учениците требало да соработуваат со својот Откупител во делото на 
спасување на светот.“ – Копнежот на вековите, 818.

Петок                 25. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како носењето на крстот претставувало пресвртна точка во животот 
на Симон?

2. Зошто Исус бил сместен меѓу крадците на крстот? Како со тоа се 
исполнило ова пророштвото?

3. Како природата сочувствувала со својот Создател кој умирал? 
4.  Како Бог се погрижил за Исусовиот погреб? Кој истапил да помогне?
5. Која била Христовата главна грижа откако воскреснал од мртвите?
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19. Четврток Евр. 5:1-6. 8 Свед. 230. Јов 29:21-25. 
20. Петок Евр. 5:7-9. Сонцето заоѓа во 16 07 
21. Сабота Пс. 119:40-45. Сонцето заоѓа во 16 06 
22. Недела Евр. 6:17-20. 8 Свед. 231. Јов 30:15-20. 
23. Понеделник Евр. 8:1-5. 8 Свед. 232. Јов 30:23-28. 
24. Вторник Евр. 8:10-12. 8 Свед. 233. Јов 31:16-23. 
25. Среда Евр. 9:11-14. 8 Свед. 234. Јов 31:26-30. 
26. Четврток Евр. 9:22-26. 8 Свед. 235. Јов 31:32-40. 
27. Петок Евр. 10:4-7. Сонцето заоѓа во 16 03 
28. Сабота Пс. 119:46-50. Сонцето заоѓа во 16 03 
29. Недела Евр. 10:22-25. 8 Свед. 236. Јов 32:6-12. 
30.  Понеделник Евр. 10:35-39. 8 Свед. 237. Јов 32:16-28. 
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Декември - 2020. 
 
 
 
 

 
1. Вторник Евр. 12:1-6. 8 Свед. 238. Јов 7:33-1-4. 
2. Среда Евр. 12:21-26. 8 Свед. 239. Јов 33:5-9. 
3. Четврток Откр. 6:12-17. 8 Свед. 240. Јов 33:10-13. 
4. Петок Ерем. 4:23-26. Сонцето заоѓа во 16 01 
5. Сабота Пс. 119:51-56. Сонцето заоѓа во 16 01 
6. Недела Исаија 24:1-6. 8 Свед, 241. Јов 33:14-18. 
7. Понеделник Соф. 1:14-18. 8 Свед. 242. Јов 33:19-24. 
8. Вторник Јоил 1:15-20. 8 Свед. 243. Јов 33:25-28. 
9. Среда Откр. 3:10-12. 8 Свед. 244. Јов 33:20-33. 
10. Четврток Откр. 7:1-4. 8 Свед. 245. Јов 34:1-7. 
11. Петок Откр. 7:13-17. Сонцето заоѓа во 16 01 
12. Сабота Пс. 119:62-68. Сонцето заоѓа во 16 01 
13. Недела Откр. 10:1-7. 8 Свед. 246. Јов 34:12-17. 
14. Понеделник Откр. 11:15-18. 8 Свед, 247. Јов 34:18-22. 
15. Вторник Откр. 12:10-12. 8 Свед. 248. Јов 34:31-37. 
16. Среда Откр. 13:1-3. 8 Свед, 249. Јов 35:12-16. 
17. Четврток Откр. 13:6-8. 8 Свед. 250. Јов 36:5-10. 
18. Петок Откр. 13:13-17. Сонцето заоѓа во 16 02 
19. Сабота Пс. 119:71-77. Сонцето заоѓа во 16 03 
20. Недела Откр. 17:3-6. 8 Свед, 251. Јов 36:15-17. 
21. Понеделник Откр. 17:12-14. 8 Свед. 252. Јов 36:18-21. 
22. Вторник Откр. 19:19,20. 8 Свед. 253. Јов 38:1-7. 
23. Среда Откр. 16:15-18. 8 Свед. 254. Јов 39:34-38. 
24. Четврток Откр. 22:11-14. 8 Свед. 255. Јов 40:1-7. 
25. Петок Откр. 14:1-5. Сонцето заоѓа во 16 06 
26. Сабота Пс. 119:96-101. Сонцето заоѓа во 16 07 
27. Недела Откр. 15:2-4. 8 Свед. 256. Јов 42:1-5. 
28. Понеделник Откр. 20:11-15. 8 Свед, 257. Јов 42:6-8. 
29. Вторник Откр. 21:1-7. 8 Свед, 258. Јов 42:9-12. 
30. Среда Откр. 21:9-14. 8 Свед, 259. Јов 42:12-17. 
31. Четврток Откр. 21:22-27. 8 Свед. 260. Пс. 37:8-11.  
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3. октомври  
За седиштето во 
Savigny-sur-Orge, 
Франција
(страна 4)

7. ноември  
За црквата во 

Монтреал
(страна 30)

5. декември  
За литература во 

Африка 
(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


