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Година XCVI Број 2
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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„Бог сака Неговиот народ во овие денови со понизно срце и поучен 
дух да ги проучи искушенијата низ кои поминал стариот Израел за 
да може од тоа да извлече поука во својата подготовка за небесниот 
Ханан“. – Патријарси и пророци, 293.

„Додека продолжуваме со втората серија од два дела „Лутање низ 
пустината“, ќе ги проучуваме главните настани што се случија од 
заветот на Синај и смртта на Мојсеј, користејќи ги упатствата од 
книгите „Броеви“ и „Второзаконие“. „Книгата Второзаконие треба 
внимателно да ја проучуваат оние кои живеат денес на Земјата.“  – 
Коментари на библиските текстови, 89.

„Историјата на стариот Израел претставува највпечатливата 
илустрација за искуствата низ кои поминаа адвентистите. Бог го 
водеше Својот народ во адвентното движење како што ги водел и 
Израелците од Египет. За време на големото разочарување беше 
проверена нивната вера како што била проверена верата на Евреите 
пред Црвеното Море. Кога и понатаму би се држеле за раката што 
ги водеше во нивните поранешни искуства, би го виделе Божјото 
спасение. Кога сите тие што заеднички работеа на делото од 1844. 
година би ја прифатиле третата ангелска вест и би ја објавувале со 
силата на Светиот Дух, Господ силно би дејствувал преку нив, и 
светлината како незапирлив порој би го преплавила светот. Жителите 
на земјата би биле предупредени уште пред многу години, делото би 
било довршено и Христос веќе би дошол да го избави Својот народ.

Божја волја не била Израел да талка четириесет години во 
пустина; Тој сакал директно да го одведе во Хананската земја и 
таму да го насели како Свој свет и среќен народ. Но ние гледаме 
‘дека тие не можеа да влезат поради неверието’ (Евреите 3:19). 
Поради постојаното застранување и отпад изгинале во пустината, 
и други биле подигнати да влезат во ветената земја. Исто така, не 
е Божја волја повторното Христово доаѓање толку да се оддолжува 
и Неговиот народ толку долго да остане на овој свет полн со грев и 
со неволји. Но неверството ги оддели од Бога“. – Големата борба, 
457,458. 

Нека Бог ни помогне да се држиме до Исуса како наш личен 
Спасител и да го оставиме овој сериозен грев на неверување. Можеме 
да имаме доверба во раката што нè водеше во нашето минато и да 
одиме напред да ја пренесеме третата ангелска порака со сила. Ако 
не успееме да го извршиме делото што Бог ни го назначил, други ќе 
бидат подигнати за да ги заземат нашите места.  

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 4. април 2020. 

Дар во првата сабота за црквата и 
централата во Јоханесбург 

Јоханесбург е трговска престолнина 
на Јужна Африка но и порта помеѓу 
Африка и остатокот на светот. Од вкупно 
56 милиони жители на Јужна Африка, 
10 милиони луѓе живеат во Јоханесбург. 
Јужна Африка сè уште ужива верска 
слобода, бидејќи тоа е загарантирано во 
уставот на земјата. Христијанството е 
доминантна религија во Јужна Африка: повеќето 
се припадници на Римокатоличката црква, со помал број на разни 
харизматични Христијански цркви. Освен христијанството, застапени се 
и древните домородни религии, како и исламот и јудаизмот.

Пораката на реформацијата дошла до Јоханесбург во 1944. година 
кога двајца браќа од Зимбабве ја посетиле Јужна Африка. Оттогаш 
пораката се ширела низ Јужна Африка и стигнала до соседните земји 
како што се Лесото и Свазиленд. Овдешното дело е организирано под 
конференцијата на Јужноафриканската поле со седиште во Јоханесбург. 
Сепак, поради високата цена на имотот во Јоханесбург, полската 
конференција не беше во можност да поседува свое земјиште, туку 
делува од изнајмени простории со површина од околу 36м2). Покрај 
тоа, повеќето од нашите цркви во Јоханесбург немаат свои места за 
богослужба, туку изнајмуваат простории од другите цркви или ги 
користат државните училишта за саботните служби.

Пред неколку години, со милост Божја, купивме парцела со 
површина од 5 хектари со постоечка куќа, со помош на донации на 
браќата од Јужна Африка. Парцелата се наоѓа на околу 10 километри 
од центарот на Јоханесбург. Постојната куќа е стара и има потреба од 
некои реновирања. Проектот вклучува постојана централа, централен 
молитвен дом, а во наредните години и училиште со спални соби. За 
реализацијата на овој проект ќе бидат потребни значителни финансиски 
трошоци во текот на неколку години. Сите наши средства се искористени 
за купување на парцела и затоа апелираме до вас, нашите браќа и сестри 
ширум светот, да ни помогнете да го реализираме овој проект.

Се молиме Бог богато да ве благослови додека великодушно 
дарувате средства за овој проект и ви благодариме со сето срце за 
помошта со која вашите дарови ќе го унапредат Божјото дело овде во 
Јужна Африка. 

Вашите браќа и сестри од Јужноафриканската конференција
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 1. лекција        Сабота, 4. април 2020.

Завет на милост

„Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние 
дни, вели Господ: ќе ги врежам законите Свои во мислите нивни, и во 
срцата нивни ќе ги напишам, и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат Мој 
народ“ (Евреите 8:10).

„Новиот завет е заснован на  ‘подобри ветувања’ - на ветување за 
проштавање на гревот и за божествена милост која е во состојба да го 
прероди срцето и да го доведе во хармонија со начелата на Божјиот 
закон.“ – Патријарси и пророци, 372. 

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

Недела                29. март

1. ВЕЧНА ТАЈНА
а. Колку долго постои Божјиот завет на милоста? Римјаните 

16:25.
_______________________________________________________________________ 

„Заветот на милоста не е нова вистина, бидејќи во Божјиот ум постои 
од вечноста. Затоа се нарекува вечен завет“ – The Faith I Live By, p. 77.

а. Кога заветот на милоста за човечкиот род бил потврден со 
ветување? Создавање 3:15. Кога бил целосно воспоставен? 
Јован 19:30; Римјаните 3:25.

„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... 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.
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Понеделник             30. март
 

2. ЗАВЕТНИ БЛАГОСЛОВИ ЗА СИТЕ НАРОДИ

а. Каков благослов Бог му ветил на Аврам под заветот на милоста? 
Создавање 12:1-3. Кој е ветеното „семе“? Галатјаните 3:16.

_______________________________________________________________________ 

„Христос не бил сам во принесувањето на Неговата голема жртва. Тоа 
било исполнување на заветот направен меѓу Него и Неговиот Татко пред 
да бидат поставени темелите на светот. Со стисок на рака, дале свечено 
ветување дека Христос ќе стане гарант за човечкиот род, доколку тој 
биде совладан од измамите на сатаната.“ – The Youth’s Instructor, June 14, 
1900.

б. Што прави Бог според овој завет за сите оние кои за своето 
спасение веруваат само во Христа? Галатјаните 3:8; Римјаните 
5:1.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Заветот направен со Аврам четиристотини и триесет години пред 
давањето на законот на Синај бил заветот кој Бог го потврдил во Христа, 
истото евангелие кое ни се проповеда и нам.“ – The Signs of the Times, 
August 24, 1891.

в. Какво ветување Божјиот завет со Аврам исто така вклучувал, и 
што ќе направи неговото примање за оној кој верува во Христа? 
Галатјаните 3:14; Езекиел 36:26,27.

_______________________________________________________________________ 

„Истиот закон, кој бил напишан на камени плочи, Светиот Дух ги втиснал на 
плочите на срцето. Наместо празното настојување да ‘утврдиме’ некоја своја 
правда, треба да ја прифатиме Христовата правда. Неговата крв е измирување 
за нашите гревови. Неговата послушност ни се припишува нам. Тогаш 
срцето, преродено со Светиот Дух донесува ‘духовен плод’. Благодарение на 
Христовата милост, ќе успееме да живееме со послушност кон Божјиот закон 
напишан во нашето срце. А ако го имаме во себе Христовиот Дух, ќе живееме 
онака како што живеел Тој. Тој преку пророкот најавил за себе: ‘Со задоволство 
ќе ја исполнам волјата Твоја, Боже мој; Твојот Закон е во срцето мое (Псалм 
40:8). А кога бил меѓу луѓето, рекол: ‘Отецот не ме остави сам, оти секогаш го 
правам она што му е угодно’ (Јован 8:29).“ –  Патријарси и пророци, 372.
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Вторник              31. март

3. БЛАГОДАТ ЗА ПОСЛУШНОСТ
а. Зошто Бог со заклетва го потврдил својот вечен завет со Аврам? 

Создавање 22:16-18; Евреите 6:13-18.
„Истиот тој завет бил обновен со Аврама во ветувањето: ‘Во твоето 

семе ќе бидат благословени сите народи на земјата’ (Создавање 
22:18). Тоа ветување укажувало на Христа. Аврам така и го сфатил (види 
Галатјаните 3:8,16), па од Христа и очекувал проштавање на гревот.“ – 
Патријарси и пророци, 370.

„На гората Морија Бог уште еднаш го повторил својот завет 
потврдувајќи го со свечена заклетва благословот на Аврама и на неговото 
потомство за сите идни поколенија.“ – Патријарси и пророци, 153.

„Аврам бил само човек, имал лични чувства и склоности како и секој 
од нас, но не се запрел на прашањето како ќе се исполни ветувањето 
ако Исак биде жртвуван. Не се задржал на заклучоците на своето рането 
срце. Знаел дека Бог е верен и праведен во своите барања и ја послушал 
заповедта до последна буква.“ – Патријарси и пророци, 153.

б. Што покажува дека послушноста на Божјиот закон секогаш ќе 
се покаже во животот на оние што се под заветот на милоста? 
Создавање 26:5.

_______________________________________________________________________ 

„Господ му се јавил на Аврама велејќи: ‘Јас сум Бог твој, оди пред мене и 
биди непорочен’ (Создавање 17:1). Божјото сведоштво за неговиот верен 
слуга гласело: ‘Аврам го слушаше мојот глас и им се покоруваше на моите 
заповеди, на моите закони и на моите одредби’ (Создавање 26:5; 17:7). А 
нему Бог му рекол: ‘Ќе поставам свој завет меѓу мене и тебе и меѓу твоите 
потомци по тебе во нивните родови; ќе направам заветот да биде вечен, 
ќе ти бидам Бог тебе и на твоите потомци по тебе’ (Создавање 17:7)“. – 
Патријарси и пророци, 370.  

„Апостол Павле јасно покажува во каков однос во Новиот завет се законот 
и верата. Тој кажува: ‘И така, бидејќи оправдани со верата, имаме мир со 
Бога преку нашиот Господ Исус Христос’. ‘Го укинуваме ли со верата законот? 
Во никој случај! Напротив, со тоа законот го утврдуваме’. ‘Навистина, она 
што му беше неможно на законот, зашто беше немоќен поради телото“ не 
можел да го оправда човекот затоа што човекот во својата грешна природа 
не можел да го држи законот „го оствари Бог: поради гревот, го прати 
својот Син во вид на грешно тело и го осуди гревот во телото за во нас, кои 
не живееме според телото, туку според Духот да се исполни праведното 
барање на законот’ (Римјаните 5:1; 3:31; 8:3,4)“. – Патријарси и пророци, 
373.
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Среда               1. април

4. ЗАВЕТОТ НА СИНАЈ 

а. Зошто бил воспоставен уште еден завет на Синај и која била 
неговата цел? Второзаконие 4:35-37.

_______________________________________________________________________ 

„Израелскиот народ за време на своето робување во голема мера 
го загубил поимот за Бога и за начелата на аврамовскиот завет. Кога 
ги ослободил од Египет, Бог настојувал да им ја открие својата моќ и 
милост за да ги одоброволи да го љубат и да имаат доверба во него. 
Ги довел до бреговите на Црвеното Море каде што не било можно 
да побегнат од Египќаните кои им биле зад петиците за да сфатат 
колку се беспомошни и колку им е неопходна божествената помош. 
А тогаш се погрижил да ги ослободи од Египќаните кои ги гонеле. Така 
биле исполнети со љубов и со благодарност кон Бога и се здобиле со 
доверба во неговата моќ која им помагала. Тој ги врзал за себе како 
Ослободител од поминливото (египетско) ропство.

Меѓутоа, во нивните мисли требало да се втисне уште една голема 
вистина. Бидејќи живееле среде идолопоклонство и расипаност, 
тие немале вистинска претстава за Божјата светост, за тежината на 
грешноста на сопственото срце, за целосната неспособност само со 
своја сила да му се потчинуваат на Божјиот закон. А и не чувствувале 
колку им бил потребен Спасителот. На сето тоа требало да се научат.“ 
– Патријарси и пророци, 371.

б. Зошто заветот склучен со Аврам се нарекува „нов“ завет, иако 
бил направен пред оној на Синај? Евреите 9:16-20.

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

Една друга спогодба во Библијата наречена ‘стар’ завет е склучена 
на Синај меѓу Бога и израелскиот народ и потоа потврден со крв на 
заклана жртва. Заветот обновен со Аврама е потврден со Христовата 
крв и се вика ‘втор’ или ‘нов’ завет, зашто крвта со која е потврден е 
пролеана по крвта на првиот завет“ (Евреите 6:18).“ – Патријарси и 
пророци, 370,371.
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Четврток            2. април

5. ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДУХОТ НА РОПСТВО

а.  Што не успеале да разберат Израелците кога влегле во заветот 
на Синај? Излез 24:7; Римјаните 10:2,3; Јован 15:5.

„Меѓутоа, тие не ја увидувале грешноста на своето сопствено срце 
и фактот дека без Христа не е можно да се држи Божјиот закон. Затоа 
биле готови веднаш и без премислување да склучат сојуз (завет) 
со Бога. Уверени дека можат сами ‘да ја утврдат својата правда’, 
изјавиле: ‘Сѐ  што рекол Господ, ќе правиме и ќе бидеме послушни’ 
(Излез 24:7).“ – Патријарси и пророци, 371,372.

б.  На кој начин ние денес можеме да дојдеме во опасност да 
ја направиме истата грешка која ја направиле синовите на 
Израел на Синај? Римјаните 8:15.

„Духот на ропство се јавува така што се трудиме да живееме во 
согласност со законската религија, преку настојување да ги исполниме 
барањата на законот со наша сопствена сила. За нас постои надеж 
само ако дојдеме под аврамовскиот завет, што е завет на милост 
преку вера во Исуса Христа.“ – The Youth’s Instructor, September 22, 
1892.

„Целокупната верска служба, колку и да е привлечна и скапа, 
настојува да ја заслужи Божјата наклоност, сето мачење на телото, сите 
покори и макотрпни работи како би задобиле проштевање на гревот 
и божествената наклоност – сè што не спречува да бидеме целосно 
зависни од Христа, во Божјите очи претставува гадост. За човекот не 
постои надеж да престане со бунтот, со противење на Божјата волја, 
освен ако признае дека е грешник подготвен да пропадне и да се 
предаде на Божјата милост. Ние можеме да се спасиме само преку 
Христа.“ – The Signs of the Times, August 24, 1891.

Петок               3. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто заветот на милоста се нарекува вечен завет?
2. Како јас денес сум благословен преку заветот направен со Аврам? 
3. Што ветува Бог дека ќе направи за мене под заветот на милоста?
4. Зошто заветот на милоста се нарекува „нов“ завет?
5. Како можам да бидам сигурен дека денес сум под заветот на милоста? 
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 2. лекција           Сабота, 11. април 2020. 

Заветот прекршен
„И му рече Господ на Мојсеј: „Оди поскоро и слези долу, зашто 

народот твој, кого го изведе од земјата египетска, појде по пат на 
беззаконие” (Излез 32:7).

„Чувствувајќи се беспомошни во отсуство на својот водач, тие се 
вратиле на своето старо суеверие. ‘Светината’ прва станала нестрплива 
и почнала да негодува; тие што му се придружиле на Израел и се 
помешале со него предводеле во отпадот што уследил“ – Патријарси и 
пророци, 315,316.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Патријарси и пророци, 315-319. 

Недела                 5. април

1. НАРОДОТ ВЕТУВА ПОСЛУШНОСТ

а. По објавувањето на законот, кој бил повикан на гората, и на 
кого единствено му било речено да се приближи до Господа? 
Излез 24:1,2.

б. Кога народот ги слушнал сите зборови на Господ кои им ги 
пренел Мојсеј, што тие едногласно одговориле? Што направил 
тогаш Мојсеј? Излез 24:3,4.

„Заслепен и понижен со ропството и со незнабоштвото, народот не 
бил приготвен во целост и правилно да ги сфати далекусежните начела 
на десетте Божји заповеди. За подобро да се сфати задолжителноста 
на овие заповеди и истите да се применуваат дадени се и други 
прописи кои појасно ја прикажале нивната примена. Тие прописи се 
наречени закони поради тоа што и нив ги составила безграничната 
Мудрост и Праведност и што судиите требало да судат според нив. За 
разлика од десетте заповеди, нив ги примил само Мојсеј и тој имал 
задача да му ги пренесе на народот”.   – Патријарси и пророци, 310.

„Кога слегол од гората,’Мојсеј дојде и му ги повтори на народот 
сите Божји зборови и сите заповеди. И сиот народ одговори во еден 
глас, и рече: Сите зборови што ги кажал Господ ќе ги помнеме и ќе ги 
слушаме’. Тој завет, заедно со Господовите зборови што ги обврзувале 
да ја исполнат дадената обврска, Мојсеј ги напишал во книга”.   – 
Патријарси и пророци, 312.
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Понеделник             7. април
 

2. ИЗРАЕЛ ВЛЕГУВА ВО ЗАВЕТ СО БОГА

а. Кога Мојсеј ја зел книгата на заветот и ја прочитал на народот, 
што тој повторно ветил? Излез 24:7. 

_______________________________________________________________________ 

„Ако Израелците ги почитувале Божјите барања, тие би биле 
практични христијани. Тие би биле среќен народ; бидејќи, наместо да 
се поведуваат по природните склоности на необратеното срце, тие би 
оделе по патиштата Господови. За да не ги сфатат погрешно Божјите 
зборови или погрешно ги применат Неговите барања, Мојсеј сите 
зборови ги напишал во книга за да можат подоцна да се повикуваат на 
тоа. Сето тоа тој го запишал на гората онака како што самиот Христос 
му диктирал. 

Израелците храбро ги изговориле зборовите кои ги обврзувале на 
послушност на Господа, откако пред целиот збор им бил прочитан 
текстот на заветот. Тие рекоа: ‘Сè, што рекол Господ, ќе правиме и ќе 
бидеме послушни’. Тогаш нивниот завет со Господа бил запечатен, и 
Му принеле жртви на Господа. Со дел од крвта на жртвата бил попрскан 
олтарот. Ова значело дека народот го посветил - телото, душата и духот 
- на Бога. Со преостанатиот дел од крвта бил попрскан самиот народ. 
Ова значело дека со прскањето на Христовата крв Бог милостиво ги 
примил како свое посебно богатство. Така Израелците свечено стапиле 
во заветен однос со Бога.“ – Коментари на библиските текстови, 
65,66.
б. Што Израелците не успеале да сфатат во својата одлучност да 

склучат завет со Бога? Римјаните 7:18; Јован 15:5.
_______________________________________________________________________ 

„Бог... им го дал (на Израелците) својот закон и, под услов да бидат 
послушни, им ветил големи благослови: ‘Па сега, ако го слушате гласот 
Мој и го пазите заветот Мој... ќе ми бидете царство на свештеници 
и народ свет’ (Излез 19:5,6). Меѓутоа, тие не ја увидувале грешноста 
на своето сопствено срце и фактот дека без Христа не е можно да се 
држи Божјиот закон. Затоа биле готови веднаш и без премислување 
да склучат сојуз (завет) со Бога. Уверени дека можат сами ‘да ја утврдат 
својата правда’, изјавиле: ‘Сѐ што рекол Господ, ќе правиме и ќе бидеме 
послушни’ (Излез 24:7).” – Патријарси и пророци, 371,372.

в. Со што Мојсеј се послужил за да го ратификува заветот 
направен на Синај? Излез 24:8.
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Вторник             7. април

3. МОЈСЕЈ НА ГОРАТА

а. Со која цел Мојсеј повторно бил повикан на гората? Излез 
24:12; 25:8,9,40.

„Додека престојувал на гората, Мојсеј примил упатство за градење 
на светиња во која Божјото присуство требало да се открие на 
посебен начин. „Нека ми направат светиња за да престојувам меѓу 
нив!“ (Излез 25:8) гласела Божјата наредба...

Од тогаш народот требало да биде почестен со постојано присуство 
на својот Цар. ‘Ќе пребивам меѓу синовите Израелови и ќе им бидам 
Бог’. ‘И ќе се освети тоа место со славата Моја’ (Излез 29:45,43), 
гласело уверувањето дадено на Мојсеја. Како симбол на Божјиот 
авторитет и олицетворение на неговата волја, на Мојсеја му бил 
предаден препис на заповедите напишан со Божји прст на камени 
плочи (Второзаконие 9:10; Излез 32:15,16), со цел да се чуваат во 
свет заветен ковчег во светињата која требало да претставува видлив 
центар на националното богослужение.“ – Патријарси и пророци, 
313,314.

б. Што можело да се види на гората Синај? Излез 24:15-17.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

в. Колку долго Мојсеј бил на гората со Бога? Излез 24:18. На кој 
начин Господ сакал да го просветли светот преку Израел? Како 
ова може да се примени на нас денес.

„Израелците од племиња на робови биле издигнати над сите други 
со цел на Царот над царевите да му бидат посебно ‘богатство меѓу 
сите народи’. По Божјо провидение тие биле изделени од светот за 
да може да им се укаже света доверба. Бог ги сторил чувари на својот 
закон и имал намера преку нив да го сочува меѓу луѓето знаењето 
за себе. Така требало на светот, обвиен во темнина и мрак да му 
засвети небесна светлина и да се слушне глас кој сите народи ќе ги 
повика да ги напуштат своите идоли и да му служат на живиот Бог. 
Кога Израелците би му останале верни и кога би ја оправдале светата 
доверба што им била укажана, би станале голема сила во светот. Бог 
би бил нивни заштитник и одбрана и би ги издигнал над сите други 
народи. Преку нив на светот би му се откривала неговата светлина 
и вистина, и тие, под негова мудра и света управа, би претставувале 
очигледен пример за тоа колку служењето на Бога е повозвишено од 
секој вид на идолопоклонството.“ – Патријарси и пророци, 314.
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Среда             8. април

4. ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ 
а. Кога народот видел дека Мојсеј веќе долго време не слегува 

од гората, што рекол тој  додека се собирал околу Арон? Излез 
32:1. 

„Во тој период на чекање имале време да размислуваат за тукушто 
објавениот Божји закон и да ги приготвуваат своите срца за примање 
на нови откровенија што можеле да им бидат дадени. За тоа дело не 
им преостанало премногу време; и кога би настојувале појасно да ги 
сфатат Божјите барања и би ги понизиле своите срца пред него, би биле 
сочувани од искушението. Но тие не постапиле така, па набргу станале 
безгрижни, невнимателни и наклонети кон беззаконие. Тоа посебно се 
однесувало на таканаречената ‘светина’... Некои предлагале да се вратат 
во Египет; но, било да се оди назад во Египет, или да се продолжи во 
Ханан, мнозинството на народот решиле Мојсеја да не го чекаат веќе”.  – 
Патријарси и пророци, 315.

б. На кој начин Арон ја открил својата слабост? Што направил 
народот? Излез 32:2-6, Псалм 106:19,20.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Тие малубројни кои се осмелиле предложениот кип да го прогласат за 
идолопоклонство биле свирепо малтретирани и во настанатата возбуда 
и хистерија конечно го загубиле животот.

Наместо благородно да издржи во одбрана на Божјата чест, 
Арон, плашејќи се за својата сопствена безбедност, попуштил пред 
навалувањето на народот.”  – Патријарси и пророци, 316,317.

в. Какво предупредување содржи ова искуство за нас? 1. 
Коринтјаните 10:7.

_______________________________________________________________________ 

„Ние го повторуваме гревот на Арон, ако покажуваме дух на 
попуштање и помирливост тогаш кога погледот треба да биде јасен 
за да се открие злото и да се каже јасно, дури и ако со укорот на 
неисправните се ставиме во непријатна положба, затоа што нашите 
побуди можат да бидат погрешно сфатени. Не смееме да го трпиме 
злото на братот или на било која душа со која сме поврзани. Ароновиот 
грев се состоел токму во тоа што одлучно не се заложил за вистината. 
Кога тој јасно би ја зборувал вистината, златното теле никогаш не би 
било направено.“  – Коментари на библиските текстови, 70.



14 Библиски лекции, Април - Јуни  2020

Четврток           9. април

5. МОЈСЕЈ СЕ МОЛИ ЗА НАРОДОТ

а.  Раскажете го разговорот помеѓу Господ и Мојсеј во врска со 
отпадот во логорот. Излез 32:7-14.

„Кога Мојсеј во својата молитва се заземал за Израелците, неговата 
плашливост потполно исчезнала во длабокото интересирање и љубов 
за оние за кои толку многу сторил како орудие во Божјите раце. Бог го 
ислушал неговото пекање и ја примил неговата несебична молитва. 
Тој го проверувал својот слуга; сакал да види колкава е неговата 
верност и љубов кон заблудениот и неблагодарен народ, и Мојсеј 
благородно ја издржал проверката. Неговото залагање за Израелците 
немало ништо себично во себе. Благосостојбата и напредокот на 
Божјиот избран народ му биле помили од личната чест.“ – Патријарси 
и пророци, 319.

б.  Што сака Бог да правиме кога ќе се соочиме со отпадништво 
денес? 2. Тимотеј 4:2.

„Од сите гревови што ќе ги казни Бог, ниеден во неговите очи не е 
потежок од оној со кој други се храбрат и се поттикнуваат да прават 
зло. Бог сака неговите слуги да ја докажат својата верност со тоа што 
престапот решително ќе го осудат, без оглед колку болно тоа им 
паѓа. Оние што се почестени со божествен налог не смеат да бидат 
слаби, повивајќи се како ветерот дува. Тие не смеат да се стремат 
кон извишување себеси ниту пак да ги избегнуваат непријатните 
должности, туку мораат со непоколеблива верност да го извршуваат 
Божјото дело.“ – Патријарси и пророци, 323,324.

Петок              10. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. На кој начин дополнителните прописи што им биле дадени на Израелците 

се однесуваат на Десетте заповеди? 
2. Како можам да бидам „практичен христијанин“? Дали тоа ќе ме направи 

несреќен?
3. Како можам да помогнам да се сочува знаењето за Бога во овој свет? 
4.  Зошто понекогаш не успеваме да се залагаме за она што е право? Какви 

последици може да има ова?
5.  Што можам да научам од ставот на Мојсеј кон оние кои покажале целосна 

непослушност и другите кои биле непостојани во верата?
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3. лекција          Сабота, 18. април 2020.

Заветот обновен
„А му рече уште Господ на Мојсеј: „Запиши си ги овие зборови, зашто 

со тие зборови склучувам завет со тебе и со Израел“ (Излез 34:27).

„По Божјо упатство, Мојсеј приготвил две камени плочи и ги понел со 
себе на гората, и повторно ‘Господ ги напиша на плочите зборовите на 
заветот десетте заповеди“ – Патријарси и пророци, 329.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                  Патријарси и пророци, 319-330. 

Недела                12. април

1. МОЈСЕЈ ГИ РАЗБИВА ПЛОЧИТЕ ОД КАМЕН

а. Што Мојсеј донел со себе кога слегол од гората, и како тој и 
Исус Навин ја толкувале вревата што ја слушнале во логорот? 
Излез 32:17,18.

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

б. Опишете ја реакцијата на Мојсеј на идолопоклонството во 
логорот и залудниот обид на Арон за самооправдување? 
Излез 32:19-24.

_______________________________________________________________________ 

„Кога Мојсеј се вратил во логорот и ги повикал бунтовниците на 
одговорност, народот неговите остри прекори и неговото негодување 
покажано во разбивањето на светите плочи со законот ги споредувал 
со пријатните зборови и со достоинственото држење на неговиот 
брат, и нивните симпатии биле на страна на Арона. За да се оправда 
себеси, Арон се обидувал вината за својата слабост што попуштил пред 
ваквото барање ја префрлил врз народот; но и покрај тоа, нивните 
срца биле полни со восхитување кон неговата благост и стрпливост. 
Но Бог не гледа онака како што гледаат луѓето. Ароновиот попустлив 
дух и неговата желба да го задоволи народот ги заслепиле неговите 
очи така што не видел колку грд бил гревот што го одобрил. Неговото 
однесување во поддржувањето на гревот во Израел со своето влијание 
одвел во смрт илјадници луѓе.“ – Патријарси и пророци, 323. 
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Понеделник            13. април

2. КАЗНА ЗА ПРЕСТАПНИЦИТЕ
а. Колку бил навредлив ставот на Арон во Божјите очи? 

Второзаконие 9:20.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Кога Арон би имал храброст да се заложи за правдата, без оглед на 
последиците, можел да го спречи овој отпад.“ – Патријарси и пророци, 
323.
б. Каков повик упатил Мојсеј откако го прекорил својот брат, и 

каков бил резултатот? Излез 32:26-29.
„Овој грев морал да биде казнет со цел истото тоа за околните народи да 

претставува сведоштво за Божјото негодување против идолопоклонството. 
Извршувајќи ги барањата на правдата над престапниците, Мојсеј, како орудие 
во Божјите раце, морал на историјата да и остави свечен и јавен протест 
против нивното злосторство. Бидејќи Израелците требало да го осудуваат 
идолопоклонството на соседните народи, нивните непријатели подоцна би 
можеле да им префрлат дека и самиот народ кој тврди дека Јехова е негов 
Бог, направил златно тело под гората Хорив и му се клањал. А вака, Иако 
принудени да ја признаат срамната вистина, Израелците, страшната судбина 
на престапниците можеле да ја изнесат како доказ дека нивниот грев не бил 
ниту дозволен ниту простен.

И љубовта, ништо помалечка отколку правдата, бара тој грев да се осуди. 
Бог не е само врховен господар, туку и заштитник и чувар на својот народ. 
Тој ги истребува оние што решително остануваат во бунт за да не ги водат и 
другите во пропаст.“ – Патријарси и пророци, 323.

в. Што им рекол Мојсеј на оние кои жалеле поради својот грев, 
и како тој подоцна разговарал со Бога во нивно име? Излез 
32:30-35.

_______________________________________________________________________ 

„Мојсеј сфатил колку страшна би била судбината на грешниците; па 
сепак, ако израелскиот народ треба да биде отфрлен од Бога, тогаш барал и 
неговото име да биде избришано заедно со нивните; тој не би можел да гледа 
како Божјата казна ги погаѓа оние кои толку милосливо биле ослободени 
од ропството. Мојсеевото заземање за Израелците го покажува Христовото 
посредување за грешните луѓе. Меѓутоа, на Мојсеја Господ не му дозволил да 
ја прими на себе кривицата на престапниците, што му било дозволено само 
на Христа. ‘Оној што ми згрешил, него ќе го избришам од мојата книга’, вели 
Тој.“ – Патријарси и пророци, 326,327.
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Вторник            14. април

3. БОГ ГО ПРИФАЌА ПОКАЈНИКОТ

а. Како реагирале луѓето кога слушнале дека Господ нема да ги 
одведе во Ханан поради нивниот грев? Излез 33:1-6.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

б. Каде Мојсеј го поставил шаторот после ова страшно искуство? 
Кој симбол ја открил надежта за оние што го барале Господа? 
Излез 33:7-10.

„Шаторот бил подигнат надвор од логорот, а Мојсеј го нарекол 
‘шатор за состанок’. Сите кои навистина се покајале и кои сакале да 
се вратат кај Господа, биле повикани да се упатат таму да ги признаат 
гревовите и да бараат милост. Кога се вратиле во своите шатори, 
Мојсеј влегол во шаторот за состанок. Народот со најголем страв и 
внимателно очекувал да види каков било знак со кој би се потврдило 
дека Мојсеевото заземање за нив е прифатено. Ако Господ се спушти 
да се сретне со Мојсеја, тогаш можеле да се надеваат дека нема 
да бидат наполно уништени. Кога столбот од облак се спуштил и се 
запрел пред влезот на шаторот, народот заплакал од радост секој се 
клањаше пред вратата на својот шатор.“ – Патријарси и пророци, 327. 

в. Какво уверување добил Мојсеј од Господа? Излез 33:11-17. 
Како и ние можеме да го добиеме истото уверување?  

„Тоа искуство, а над сѐ ветувањето дека божественото присуство 
постојано ќе го придружува, за Мојсеја биле сигурен доказ дека 
ќе успее во задачата што стоела пред него; тоа за него имало 
неспоредливо поголема вредност отколку сите египетски науки и сите 
негови достигања како државник и војсководител. Никаква земна 
сила, вештина или образование не можат да го заменат постојаното 
Божјо присуство.“ – Патријарси и пророци, 328.

„Оди кај Бога и кажи му како што правеше Мојсеј: ‘Ако Ти Самиот 
не појдеш со нас, тогаш не изведувај нè одовде’. Тогаш барај уште 
повеќе, моли се со Мојсеј: ‘Покажи ми ја Својата слава’. Каква е таа 
слава?- Божјиот карактер. Тоа е она што Бог му објавил на Мојсеј. 
Нека душата, во жива вера, се прилепи за Бога. Нека јазикот му 
оддава благодарност само Нему. Кога ќе се соберете заедно, нека 
умот искрено се сврти кон размислување за вечните реалности. Така 
ќе си помагате едни на други во духовно напредување. Кога вашата 
волја е во склад со божествената волја, вие ќе бидете во склад едни 
со други; ќе го имате Христа покрај вас како советник.“ – Testimonies 
to Ministers, p. 499.



18 Библиски лекции, Април - Јуни  2020

 Среда             15. април

4. ОТКРИВАЊЕ НА БОЖЈИОТ КАРАКТЕР 
а. Кое дополнително барање упатил Мојсеј, и што му одговорил 

Господ? Излез 33:18,19. Како Господ го објавил своето име на 
Мојсеј? Излез 34:5-7.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Ние имаме предимство да посегаме сè повисоко и повисоко 
кон појасни откровенија за Бога. Кога Мојсеј се молел: ‘Покажи ми 
ја Твојата слава’ - Господ не го одбил, туку му ја услишил молитвата. 
Бог му објавил на Својот слуга: ‘Ќе одам пред тебе со Мојата слава, 
и ќе те повикам во Моето Име’” (Излез 33:18,19).

Гревот е тој што ги замрачува нашите умови и ја замаглува 
нашата свест. Кога гревот ќе биде исчистен од нашето срце, 
светлината на познавањето на Божјата слава во ликот на Исуса 
Христа, ја осветлува Неговата Реч и одблеснува од лицето на 
природата и сè повеќе и повеќе Го објавува Оној, Кој е ‘штедар 
и милостив, долготрпелив, многумилостив и вистински’” (Излез 
34:6).“ – Здравје и среќа, 464,465.

б. Откако Бог му ја открил својата слава на Мојсеј, за што се 
молел Мојсеј, и како Бог одговорил? Излез 34:8-17,27.

 „Мојсеј бил полн со доверба во Бога, бидејќи имал цврста вера. 
Нему му била потребна помош, и тој се молел за неа, барал со 
вера и во своето искуство го вткал верувањето дека Бог се грижи 
за него. Тој верувал дека Бог управува со неговиот живот. Го видел 
и го признал Бога во секој детаљ од својот живот и чувствувал 
дека живее во присутноста на Оној Кој гледа сѐ и кој ги мери 
побудите и го испитува срцето. Му се обраќал на Бога и очекувал 
од Него да му подари сила за да излезе чист од сите искушенија... 
Божјото присуство било доволно да му пружи безбедност во 
најголемите неволи со кои може да се судри еден човек...

Мојсеј не само што мислел на Бога; тој и Го видел. Бог постојано 
му бил пред очите; тој никогаш не го изгубил од вид Неговото лице. 
Го видел Исуса како свој Откупител и верувал дека заслугите на 
Спасителот ќе му бидат препишани нему. Оваа вера за Мојсеја не 
била само некоја претпоставка, туку вистинска реалност. Ваквата 
вера и нам ни е потребна, - вера која ќе истрае низ сите неволи.“ – 
5. Сведоштво, 651,652.
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Четврток           16. април

5. ВЛЕГУВАЊЕ ВО ЗАВЕТОТ НА МИЛОСТА
а. Како сега децата на Израел можат да ги ценат благословите 

понудени под Аврамовиот завет во спротивност со нивниот 
прв завет со Бога? Псалм 103:8; Евреите 7:19; Еремија 31:33,34. 

„(Синовите на Израел) присуствувале при објавувањето на законот 
во величественост што бара најдлабока страхопочит и стоеле под 
гората тресејќи се од страв, а сепак само по неколку седмици го 
раскинале својот завет со Бога и се клањале пред делкан кип. Не 
можеле веќе да се надеваат на Божја милост врз основа на заветот 
што го раскинале. И сега, откако ја увиделе својата грешност и потреба 
од проштавање, биле доведени во состојба лично да почувствуваат 
колку им е потребен и Спасителот кој бил откриен во заветот на 
Аврама и навестуван со принесувањето на жртвите. И сега со вера 
и со љубов се врзале за Бога како свој Ослободител од робувањето 
на гревот. Дури сега биле подготвени да ги ценат благословите на 
неговиот завет.“ – Патријарси и пророци, 371.

 
б. Што донел Мојсеј од гората по четириесет дена, и како народот 

се чувствувал кога го видел? Излез 34:28-30,33.

„Светлината што зрачела од Мојсеевото лице ги претставува 
благословите што ги примаат оние кои, благодарение на Христовото 
посредување, ги држат Божјите заповеди. Таа исто така претставува 
доказ дека, во колку нашата врска со Бога е поинтимна и нашето 
сфаќање за неговите барања појасни, се поцелосно ќе се сообразиме 
со божествениот лик и ќе бидеме поподготвени да станеме учесници 
во божествената природа.“ – Патријарси и пророци, 330.

Петок              17. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто често го презираме оној кој го прекорува гревот, а им се восхитуваме 

на нежните и попустливите?
2. Зошто бил толку голем гревот на обожавање на златното теле?
3. Што на Мојсеј му било повредно од неговата вештина како државник или 

воен водач?
4. Додека Исус го чисти срцето од гревот, што ќе ни светли од Неговата Реч и 

природата?
5. Кои две работи ќе ме натераат да станам што посличен на Божјиот лик? 

Како?
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4. лекција         Сабота, 25. април 2020.

Неверни свештеници
„Тие треба да го учат Мојот народ да разликува свештено од 

несвештено и да им објаснуваат што е нечисто, а што е чисто“ (Езекиел 
44:23). 

„Мораме да се откажеме од секоја постапка која би можела да ја заведе 
совеста на другите и да ги доведе во искушение. Не смееме да отвориме 
ниедна врата преку која сатаната би можел да добие пристап кон битијата 
создадени според Божјото обличје”. – 5. Сведоштво, 360.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Патријарси и пророци, 359-362.
                                                        

Недела               19. април

1. ПОСВЕТУВАЊЕТО НА АРОН И НЕГОВИТЕ СИНОВИ
а. Опишете ја накратко церемонијата на посветувањето на Арон 

и неговите синови за служба во светилиштето. Левитска 8:1-
9,12,13,24,30,33.

„Сѐ било сторено онака како што наредил Господ, и Тој ја примил 
жртвата и на необичен начин ја покажал својата слава; оган дошол 
од Господа и ја запалил жртвата на олтарот. Народот со страхопочит и 
со жив интерес ја посматрал оваа чудесна манифестација на Божјата 
сила. Тие во тоа виделе знак на Божјата слава и негово одобрување и, 
искажувајќи благодарност и обожавање, паднале ничкум како да се 
наоѓаат во непосредно присуство на Јехова.“ – Патријарси и пророци, 
359.

б. Што се барало од оние кои биле повикани да служат во Божјо 
присуство? Излез 19:22. Што ги дисквалификувало луѓето за 
светите одговорности?

_______________________________________________________________________ 

„Ако некој нема жива врска со Бога, ќе преовладува неговиот телесен 
дух и чувства. А тоа со други зборови може да се претстави како 
принесување на туѓ оган на Божјиот олтар.“ – Testimonies to Ministers, p. 
371.
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Понеделник            20. април
 

2. НАДАВ И АВИЈУД ЗАГИНАЛЕ
а. Кое дело на Надав и Авијуд покажува дека тие не биле 

квалификувани за светата служба што им била дадена? Левитска 
10:1. Како таканаречените христијани денес користат „туѓ оган“?

„Божјата преобразувачката сила мора да се спушти врз оние кои 
управуваат со свети работи, но сепак, кои не се способни, поради 
причина која добро му е позната на Бога, да направат разлика помеѓу 
светиот оган кој Бог го запалил и туѓиот оган, кои тие го пренесуваат. 
Туѓиот оган го обесчестува Бога, како што тоа беше прикажано во 
случајот на Надав и Авијуд. Светиот оган на Божјата љубов ќе ги 
направи луѓето нежни, љубезни и сочувствителни кон оние што се во 
опасност. Оние кои себеси си дозволуваат остри, арогантни зборови, 
навистина велат: ‘Јас сум посвет од тебе! Зарем не ја гледаш мојата 
возвишена позиција?“ – Testimonies to Ministers, p. 356.

„Потребни се обратени луѓе – луѓе кои ќе го сакаат и почитуваат 
Бога, плашејќи се да одат во своја мудрост, сфаќајќи дека нивните 
напори можат да се покажат успешни само ако се признати од Него, 
без чиј благослов нема напредок. Секој миг божествената сила мора 
да биде обединета со човечките напори, инаку ќе биде принесен туѓ 
оган наместо свет...

Ние го навредуваме  Бога ако со светите работи ракуваме како што 
ракуваме со обичните; свето е сѐ она што Бог го одвоил за однесување 
на светлината на светот. Оние кои на било кој начин учествуваат во 
Божјото дело не треба да одат во суетата на сопствената мудрост, 
туку во Божјата мудрост; или ќе бидат во опасност да ги изедначат 
светите работи со обичните и на тој начин да се одвојат од Бога.“ – The 
Review and Herald, September 8, 1896.

б. Како било казнето нивното безбожно однесување? Левитска 
10:2.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„За време на богослужението додека народот му упатувал на Бога 
молитви и похвали двајца Аронови синови зеле кадилници и ‘ставија 
во нив оган и врз огнот темјан’, па излегле пред Господа да кадат. 
Но тие ја прекршиле неговата заповед, ставајќи во кадилниците ‘туѓ 
оган’. За да го запалат темјанот, зеле обичен, наместо свет оган, што 
го запалил лично Бог и изрично го одредил за таа цел. Поради тој 
грев е пуштен оган од небото и ги спалил пред очите на сиот народ.“ 
– Патријарси и пророци, 359.
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Вторник           21. април

3. ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОГРЕШНОТО ВОСПИТУВАЊЕ

а. Бидејќи Мојсеј веднаш ја видел причината за несреќата, што 
му рекол на Арон? Левитска 10:3. Што го направило гревот на 
Надав и Авијуд уште потежок во Божјите очи.

_______________________________________________________________________ 

„Покрај Мојсеја и Арона, Надав и Авијуд заземале највисоки 
положби во Израел. Биле посебно почестени од Господа со тоа што, 
покрај седумдесетмина старешини, им било дозволено да ја видат 
неговата слава на гората. Затоа за нивниот престап немало изговор 
ниту преку тоа можело да се помине лесно. Сето тоа нивната вина 
ја правело уште потешка.“ – Патријарси и пророци, 359.

б. Кои принципи требало да ги знае Арон во воспитувањето на 
своите синови? Изреки 22:6; 29:21. Во кој аспект тој погрешил?

„Надав и Авијуд во својата младост не навикнале на 
самосовладување. Попустливата природа на нивниот татко и 
неговиот недостиг од цврстина за праведната работа, сториле 
тој да го занемари дисциплинирањето на своите деца. Ги 
пуштил синовите да се поведуваат по нивните склоности. Долго 
повторуваните навики да им попуштаат на своите желби во 
толкава мера загосподариле над нив, што дури ниту одговорноста 
пред најсветата служба немала сила да ги совлада. Тие не научиле 
да го почитуваат авторитетот на својот татко и затоа не увидувале 
колку е неопходно Божјите барања да се извршуваат со најголема 
точност.“ – Патријарси и пророци, 360.

„Не може да му се посвети преголема важност на раното 
воспитување на детето. Поуките научени и навиките стекнати 
во годините на раното и подоцнежното детство, имаат многу 
поголема врска со формирањето на карактерот и управувањето на 
животот, отколку сето поучување и воспитување во подоцнежните 
години”.  – Здравје и среќа, 380.

б. Каква поука и предупредување му дал Мојсеј на Арон и 
неговите преживеани синови? Зошто? Левитска 10:6,7.

„(Арон) не се осмелувал да ја покаже својата болка за да не 
изгледа дека соучествува во нивниот грев. Народот не смеел да 
биде наведен да се жали против Бога”.  – Патријарси и пророци, 
361.



Библиски лекции, Април - Јуни  2020 23

Среда             22. април

4. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАС ДЕНЕС 

а. Какво предупредување ни дал Господ против употребата 
на алкохолните пијалаци? Левитска 10:8-11. Дали ова 
предупредување важи и за нас денес? Излез 19:5,6. 

_______________________________________________________________________ 

„Со употреба на алкохолните пијалаци телото слабее, умот 
се затемнува и моралните сили се понижуваат. Под влијание на 
алкохолот луѓето не ја сфаќаат светоста на она што е свето ниту 
задолжителноста на Божјите барања. Сите што заземаат положби 
на висока и света одговорност треба да бидат строго умерени со цел 
разумот да им биде бистар за да можат да ја разликуваат правдата од 
неправдата и да имаат цврсти начела и мудрост да делат правда и да 
укажуваат милост.“ – Патријарси и пророци, 361.

б. Кои библиски принципи ни покажуваат дека виното кое Исус го 
поделил на свадбената свеченост всушност било непревриен 
сок од грозје? Изреки 20:1; 23:32.

_______________________________________________________________________ 

„Некои тврдат дека Исус подржувал умерена употреба на 
ферментирано вино, и во прилог на тоа тврдење го наведуваат Неговото 
чудо на претворање на водата во вино. Меѓутоа, ние тврдиме дека Исус 
никогаш не правел опојно вино; таквиот чин би бил спротивен на сите 
учења и примери во Неговиот живот.“ – The Health Reformer, July 1, 1878.

в. Што ќе прават оние кои се стремат кон совршенство во 
христијанскиот живот? 1. Коринтјаните 9:25.

„Вистинската умереност нѐ учи целосно да се воздржуваме од сѐ што 
е штетно, и разумно да го користиме она што е здраво.“ – Умереност, 
138.    

„Единствениот безбеден курс е да не допираме, да не вкусиме, и да 
не употребуваме чај, кафе, вино, тутун, опиум и алкохолни пијалаци...
Никогаш да не земаме ниту чаша алкохолен пијалак. Не допирајте го 
никогаш.“ – Умереност, 163.

„Младите и децата треба да разберат дека алкохолот, тутунот и другите 
слични отрови со своето влијание го разоруваат телото, го затемнуваат 
умот и духот го прават телесен. Мора да се објасни дека секој што ги 
употребува овие отрови не може долго да ја задржи полната сила на 
своите физички, ментални и морални способности.“ – Воспитување, 
202.
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Четврток           23. април

5. „СВЕТО Е И СТРАШНО НЕГОВОТО ИМЕ“
а. Зошто бил запишан гревот на Надав и Авијуд? Римјаните 15:4. 

Што можеме да научиме од овој инцидент?
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Бог сакал да го поучи својот народ да му пристапува со најголема 
страхопочит и тоа само на начин што го утврдил Тој. Тој не може да 
прифати само делумна послушност. Не било доволно при тоа свечено 
богослужение ‘речиси’ сѐ да се стори онака како што одредил Тој. Тој 
изрекол проклетство над оние кои отстапуваат од неговите заповеди, 
не правејќи разлика меѓу светото и несветото”.  – Патријарси и 
пророци, 360.

б. Какви луѓе Господ повикува да ја заземат позиции на света 
одговорност? 1. Петрово 1:15,16; 2:9.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Христовиот проповедник треба да биде неизвалкан во разговорите 
и во постапките; и секогаш треба да има на ум дека нему му е доверено 
да се моли и да се заложува кај Исуса како што Тој кај Отецот се 
заложува за сите нас. Укажано ми е на Израелевите синови во старо 
време, за тоа колку чисти и свети морале да бидат оние кои вршеле 
служба во светилиштето, затоа што таа служба ги доведувала во тесна 
врска со Бога. Оние кои вршат света служба мораат да бидат свети, 
чисти и беспрекорни, или Бог ќе ги уништи. Бог не се променил”.  – 
Рани списи, 102.

Петок             24. април

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто понекогаш ги внесуваме своите лични мислења и себични 

идеи во Божјото дело? 
2. Што е потребно со цел да не ги изедначуваме светите и вообичаени 

работи на исто ниво?
3. Кога треба да се научиме на самосовладување? Зошто?
4. Зошто Бог сака денес да бидам строго умерен?
5. Зошто почитта е толку важна? Од каде започнува? Како?
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Сабота, 2. мај 2020.

Дар во првата сабота 
За црквата во местото Mayil-

aduthurai, Tamil Nadu, Индија 

Mayiladuthurai е главен град во 
областа Nagapattinam во државата Ta-
mil Nadu, во најјужниот дел од Индија. 
Тоа е седиште на Mayiladuthurai taluk 
(административна област). Mayiladut-
hurai служи како главна спојка по по 
должината на главната линија која ги 
поврзува градовите Chennai и Tiruchirappalli 
(познат  и како Trichy). Mayiladuthurai се наоѓа н а 
оддалеченост од 281 километар од Chennai и 1 3 0 
километри од брегот на Бенгалскиот залив, градот е едвај десетина метри над 
просечното ниво на морето. Преку него тече реката Kaveri и го дели на областа 
Uttara Mayuram и Mayuram. Земјоделството е најзастапеното занимање во оваа 
тропска област, со околу 15% од вкупната работна популација која се занимава 
со трговија и со 25% во другите трговски активности.  

Според пописот од 2011. година Mayiladuthurai имаше околу еден милион 
жители. Хиндуизмот е главната религија во Mayiladuthurai, а тамил е главниот 
јазик со кој се служат најголемиот број на жителите. Според пописот за верската 
припадност од 2011. година, Mayiladuthurai имаше 88,69% хиндуси, 6,38% 
муслимани, 4,19% христијани, 0,04% сики, 0,03% будисти, 0,32% јаини и 0,35% се 
следбеници на другите религии.

Пораката на првиот ангел од Откровение 14 има „вечно Евангелие, за да 
им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ“ 
(Откровение 14:6). Со цел да го објават Божјото дело и да светат како светлина 
во оваа првенствено незнабожечка област, браќата од своите финансиски 
средства тука купиле мал плац. Ние сакаме оваа важна порака да напредува и да 
биде однесена и понатаму-евангелието заедно со здравствено мисионерското 
дело да биде Божја помошна рака во службата на луѓето кои несреќно живеат 
во темнина.

Со оглед на итната потреба од финансиски средства за да се заврши овој 
проект, ние понизно и во Христова љубов ве молиме за помош, како би можеле 
да го изградиме овој молитвен дом за богослужба и за лекување на болните. 
Ги молиме нашите браќа и сестри да дадат великодушно за овој проект. Нека 
Господ го благослови секој од вас за вашата срдечна помош! Однапред ви 
благодариме за вашите донации.

Вашите браќа и сестри од градот Mayiladuthurai
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5. лекција         Сабота, 2. мај 2020.

Заминување од Синај
„Сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше 

запишано нам за опомена, до кои стигна крајот на вековите“ (1. 
Коринтјаните 10:11)

„Повторуваните мрморења на Израелците и излевањето на Божјиот 
гнев заради нивните престапи се запишани во светата историја за 
доброто на Божјиот народ, кој подоцна ќе живее на земјата, но особено 
да послужат како предупредување за оние што ќе живеат при крајот на 
времето.“ – The Story of Redemption, p. 152. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Патријарси и пророци, 374-386. 

Недела                26. април

1. ПАТУВАЊЕ НИЗ ПУСТИНАТА
а. Зошто Мојсеј го поканил Ховав да му се придружи на 

израелскиот народ? Дали тој ја прифатил поканата? Броеви 
10:29-31; Судии 1:16; 4:11.

______________________________________________________________________

„Од тоа племе (Кенеј) потекнувал и Ховав, братот на Мојсеевата 
жена, кој им се придружил на Израелците додека патувале низ 
пустината и со своето познавање на земјата им правел драгоцени 
услуги.“ – Патријарси и пророци, 628.

б. Какви молитви изговарал Мојсеј кога облакот се подигал 
и кога ковчегот се  кревал за пат и кога повторно запирал? 
Броеви 10:35,36.

______________________________________________________________________

„Израелците на сите нивни патувања ги водел Бог. Местото каде 
што требало да се улогорат било обележано со спуштање на столб 
од облак; и тука требало да останат сѐ додека облакот се задржувал 
над шаторот за состанок. Кога требало патот да продолжи, облакот 
се дигал над светињата. Секојпат секое поаѓање и запирање на 
народот било обележувано со свечено призивање на Господа“ – 
Патријарси и пророци, 376.
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Понеделник            27. април
 

2. ПОВТОРНО ЖАЛЕЊЕ

а. Преку каква земја патувал израелскиот народ откако го 
напуштил Синај? Зошто? Второзаконие 8:15,16; Еремија 2:6.

______________________________________________________________________

„Колку подалеку оделе, патот бил сѐ потежок. Оделе пеш низ 
каменливи котлини и голи пустини. Насекаде ги опкружувала голема 
дивина оделе низ ‘земја пуста и ненаселена, по земја сува, по земја на 
смртна сенка по која никој не одел и во која никој не живеел’ (Еремија 
2:6). Клисурите што се провлекувале меѓу карпите биле полни со 
мажи, жени и деца, со натоварени коли и со долги редици стада 
добиток. Поради сето тоа, бавно и тешко напредувале, а по долгото 
логорување, не биле ниту подготвени да ги поднесуваат опасностите 
и тешкотиите на патувањето.“ – Патријарси и пророци, 377

б. Кога луѓето почнале да се жалат на неудобностите на патот, 
што се случило? Броеви 11:1-3.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

   „По три дена патување почнале јавно да се жалат. Прва во тоа 
била светината, оние што им се придружиле на Израелците при 
излегувањето од Египет, но никогаш целосно не се соединиле со 
нив и постојано барале повод за забелешки. Бунтовниците не биле 
задоволни со правецот на движењето и постојано му забележувале 
на Мојсеја тврдејќи дека ги води по погрешен пат, Иако знаеле дека и 
тој, како и самите тие, го следи облакот. Незадоволството, како заразна 
болест, бргу ги опфатила сите во логорот.“ – Патријарси и пророци, 377.
   „Тие (Израелците) примиле голема светлина зашто го виделе 
Божјото величество, неговата моќ и милост; затоа нивното 
незадоволство и неверство сега претставувале голем грев. Освен 
тоа, тие се заветувале дека го прифаќаат Јехова за свој цар и дека 
ќе го почитуваат неговиот авторитет. Нивното мрморење сега 
претставувало бунт, па затоа морала да уследи брза и видлива 
казна со цел Израел да се спаси од анархија и од пропаст. И ‘Господ 
се разгневи и изби Господен оган меѓу нив и спали еден дел од 
логорот’. Најодговорните за бунтот биле уништени со молња од 
облакот.“ – Патријарси и пророци, 379.
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Вторник            28. април

3. КОПНЕЖ ЗА МЕСО

а. На што следно се жалеле Израелците, и од кого започнало 
мрморењето? Броеви 11:4-6; Псалм 78:18-20.

______________________________________________________________________

 „За време на робувањето во Египет, Израелците биле присилени да 
се одржуваат со најпроста и наједноставна храна, но силниот апетит, 
предизвикан со скудноста и со тешките работи, сторил таа храна да им 
биде пријатна и истата дури сега им се чинела мошне вкусна. Покрај тоа, 
меѓу нив имало и доста Египќани кои навикнале на раскошна храна и тие 
биле први кои почнале да се жалат. Непосредно пред да пристигнат на 
Синај, Господ, покрај маната, на нивно инсистирање им дал и месо, но 
само за еден ден.

Бог можел да ги снабдува и со месо исто толку лесно како и со маната, 
но тоа им било скусено заради нивно добро. Тој имал намера да им даде 
храна која подобро одговарала на нивните потреби отколку трескавично 
надразливата храна на која навикнале во Египет. Изопачениот апетит 
морал да се доведе во здрава состојба за да им биде пријатна првобитната 
човекова исхрана плодовите на земјата што им ги дал Бог на Адама и Ева 
уште во Едем. Од таа причина Израелците во голема мера морале да се 
откажат од храната од животинско потекло.“ – Патријарси и пророци, 
377,378.

„Состојбата на умот во голема мерка има врска со здравјето на 
организмот, а особено со здравјето на органите за варење. За исхрана на 
својот народ, кога бил во пустината, Господ воопшто не предвидел месо, 
затоа што знаел дека употребата на таква храна ќе создаде болести и 
непослушност. Со цел да се измени расположението и да се активираат 
повисоките сили на умот, Тој го отстранил месото од мртвите животни. 
Им дал ангелска храна, мана од небото.“ – Коментари на библиските 
текстови, 79.

б. Како било исполнето нивното барање за месо, и какви биле 
последиците? Псалм 78:26-32. 

______________________________________________________________________

„Бог им го дал она што не им служело на добро затоа што толку 
упорно копнееле за тоа. Не биле задоволни со храната што се покажала 
толку благотворна за нивното здравје. Нивните бунтовни желби биле 
задоволени, но затоа морале да ги сносат последиците. Се насладувале 
без мерка и граници и поради таквата неумереност морала да уследи 
неодложна казна“ – Патријарси и пророци, 382.
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Среда                29. април

4. ПОУКА ЗА НАС 

а. Бидејќи Израелците веќе биле навикнати на обична, 
едноставна храна, кое претходно предупредување тие го 
игнорирале? Излез 23:2 (прв дел). Кога сме во искушение да 
мрмориме и да се жалиме на Божјите патишта, што треба да 
правиме? Псалм 107:21,22; Филипјаните 4:6,7.

______________________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________________

б. Која друга поука треба да научиме од бунтовното однесување 
на Израелците во пустината? 1. Коринтјаните 10:5,6.

„Бог Израелците ги извел од Египет со цел во хананската земја од 
него да создаде чист, свет и среќен народ. За да ја постигне таа цел, Тој 
ги подложил на одредена дисциплина потребна за нивно сопствено 
добро и за добро на нивните потомци. Кога би го прифатиле неговото 
мудро ограничување и би го совладале апетитот, меѓу нив не би 
имало болест ниту немоќ. Нивното потомство би било надарено и со 
телесна и со умна сила. Тие би имале јасна претстава за вистината 
и должноста, остроумно забележување, моќ за разликување и 
здраво расудување. Но нивната неподготвеност да ги прифатат 
ограничувањата и барањата што им ги поставил Бог, во голема мера 
ги спречила да го постигнат високиот стандард што им го наменил 
Тој и да ги примат благословите што бил готов да им ги даде.”  – 
Патријарси и пророци, 378.

б. Што треба прво да сториме, за да се осигуриме дека не 
копнееме по лоши работи? Римјаните 13:14.

„Ние мора да се бориме против гревовите што војуваат против 
душата. Вие не можете во своја сила да ја извршите оваа работа; 
но дојдете кај Исус во вера. Тој ќе ви помогне и ќе ве зајакне да ги 
совладате злите склоности, и ќе ве украси со вистинска убавина на 
Неговиот карактер. Ние сме повикани да се облечеме во Господ Исус. 
Едноставната вера и послушноста одат рака под рака. Вашата вера 
без послушност кон Божјиот свет закон нема никаква вредност, но 
послушноста кон Бога и верата во големата жртва која е принесена – 
дека Неговата крв е пролеана за вас, и дека ја прифаќате Христовата 
правда – ќе ве направи победници. Имајте доверба во Исус Христос 
и Тој ќе ве направи повеќе од победници.”  – The Youth’s Instructor, 
August 18, 1886.
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Четврток              30. април

5. ОТРОВ НА ЗАВИСТ

а. Што се случило во Асирот, кој ги разоткрил карактерите на Арон 
и Мирјам, во спротивност со оној на Мојсеј? Броеви 12:1-9.

„Мојсеја го избрал лично Бог, и врз него почивал Божји Дух, и затоа 
Мирјам и Арон со своите поплаки го изневериле не само избраниот 
водач, туку и лично Бога. Бунтовничките критичари биле изведени 
пред шаторот за состанок и повикани да се соочат со Мојсеја. ‘Господ 
слезе во столб од облак и застана пред влезот на шаторот, па ги 
повика Арона и Мирјам, и тие двајцата дојдоа’. Пророчкиот дар не им 
бил оспоруван; Бог можел да им се обраќа во виденија и во соништа. 
Но на Мојсеја, за кого сам Господ кажал: ‘кој е верен во сиот мој дом’, 
му било дозволено поинтимно општење со Бога. Со него Господ 
зборувал ‘уста со уста’.“ – Патријарси и пророци, 384,385.

б. Како Господ го покажал своето незадоволство, и како била 
ублажена казната на Мирјам кога Мојсеј се молел за неа? 
Броеви 12:10-16.

„Зависта е една од најлошите сатански особини што може да најде 
место во човечкото срце и најзлокобна по своите последици. Затоа 
и кажува мудрецот во своите изреки; ‘Лут е гневот, нескротлива е 
јароста; но кој ќе издржи против зависта?’ (Изреки 27:4)...

Озборувањето на другите или судењето за нивните побуди и 
постапки во никој случај не треба да се земаат лекомислено...

Оние што ги почитува Бог, треба да ги почитуваме и ние. Казната 
што ја снашла Мирјам треба да биде опомена за сите што негуваат 
љубомора и мрморат против оние врз кои Бог положил товар за 
своето дело.” – Патријарси и пророци, 385,386.

Петок                 1. мај

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како го водел Бог својот народ во неговите патувања? Како нѐ води 

денес?
2. Зошто било толку грешно за Израелците да се жалат на тоа како ги 

водел Мојсеј?
3. Зошто Бог сака денес да ги следиме принципите на едноставна, 

вегетаријанска исхрана?
4. Кои благослови доаѓаат од самоодрекување во апетитот?
5. Како понекогаш и ние завидуваме на сличен начин како Мирјам? 
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6. лекција                   Сабота, 8. февруари 2020.

Бунтот кај Кадис
„Но Мојот слуга Халев, поради тоа што во него имаше друг дух, и 

затоа што Ми беше наполно верен, него ќе го воведам во земјата, во 
која тој отиде, и неговото потомство ќе ја наследи“ (Броеви 14:24).

„Господ ветил дека ќе го поштеди Израел дека нема веднаш да го 
уништи; но поради нивното неверство и страшливост, не можел да ја 
покаже својата сила и да им ги покори нивните непријатели. Затоа 
во својата милост им наложил да се упатат кон Црвеното Море како 
единствен сигурен пат.“ – Патријарси и пророци, 391.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Патријарси и пророци, 387-394.

Недела                   3. мај

1. ИЗВИДНИЦИ СЕ ИСПРАЌААТ ВО ХАНАН
а. Со која цел биле испратени извидниците од Кадис во Ханан? 

Всушност, чија била идејата извидниците да отидат во 
хананската земја? Броеви 13:1-3, 17-20; Второзаконие 1:20-25.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. По колку дена извидниците се вратиле во Кадис, и какви 
видливи докази донеле со себе за плодноста на земјата? 
Броеви 13:21-26.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Извидниците отишле и ја прегледале целата земја, влегувајќи 
низ јужната граница и продолжувајќи кон северната. Се вратиле 
по четириесет дена. Израелскиот народ ги чекал со силно 
љубопитство, негувајќи големи надежи. Веста за враќањето на 
извидниците се пренела низ сите племиња и сите се израдувале. 
Сиот народ побрзал во пресрет на извидниците кои среќно ги 
избегнале опасностите на тој ризичен потфат. Извидниците донеле 
плодови кои сведочеле за плодноста на земјата”. – Патријарси и 
пророци, 387.
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Понеделник               4. мај

2. ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВИДНИЦИТЕ
а. Каков извештај донеле десетте извидници? Броеви 13:27-29, 

31-33.
______________________________________________________________________

„(Десетте извидници) биле решени да обесхрабрат секого и да 
осуетат секој напор вложен да се заземе Ханан. Ја искривоколчувале 
вистината за да го засилат своето кобно влијание... Но кога луѓето 
еднаш ќе паднат во неверство, со тоа се ставаат под сатанска власт и 
никој не може да предвиди до каде тој ќе ги одведе.“ – Патријарси 
и пророци, 389.

б. Каков бил одговорот на Халев и Исус Навин? Броеви 13:30; 
14:6-9. Која е една од нашите најголеми потреби денес?

______________________________________________________________________

 „Луѓето како што бил Халев биле мошне потребни во разните 
периоди од историјата на нашето дело. Денес се потребни луѓе кои со 
сето срце се предани на делото, луѓе кои ќе одат само по Господа, луѓе 
кои нема да бидат склони да молчат тогаш кога треба да зборуваат, 
кои во начелата се цврсти како челик, кои не бараат да се истакнат 
себеси, туку понизно одат со Бога; трпеливи, љубезни, пријатни и 
учтиви луѓе, луѓе кои од искуство знаат што значи молитва и вера и 
кои со дело докажуваат дека се залагаат за слава на Бога и за доброто 
на Неговиот народ.“ – Коментари на библиските текстови, 81.
в. Како народот ги примил спротивставените извештаи на 

извидниците? Броеви 14:1-4,10.
„Надежта и храброста се повлекле пред кукавичкиот очај додека 

извидниците ги изразувале чувствата на своите неверни срца, полни 
со обесхрабрување што го предизвикал сатаната. Нивното неверие 
фрлило мрачна сенка врз целиот народ и заборавена е моќната Божја 
сила која толку често се откривала за добро на неговиот одбран народ. 
Народот немал трпение ниту размислувал дека Оној, кој ги довел до 
тука, сигурно ќе ги одведе и во таа земја. Не си спомнувале како Бог 
со чудо ги ослободил од нивните угнетувачи отворајќи пред нив пат 
низ морето и уништувајќи ја фараоновата војска што ги гонела.“ – 
Патријарси и пророци, 388.

„Набргу се појавило незадоволство и настанал отворен бунт. 
Сатаната имал целосна власт и се чинело дека народот го загубил 
разумот.“ – Патријарси и пророци, 389.
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Вторник               5. мај

3. НАРОДОТ МРМОРИ

а. Како се однесувале Мојсеј и Арон кога виделе дека народот 
го прифатил кукавичкиот извештај и дека станува бунтовен? 
Броеви 14:5.

______________________________________________________________________

„Со болка и понизност ‘Мојсеј и Арон паднаа ничкум пред 
целиот собир на Израеловите синови’, не знаејќи што би требало 
да сторат за да ги одвратат од нивните пренаглени и неразумни 
намери. Халев и Исус Навин се труделе да го стивнат бунтот. Со 
болка и во очај ја искинале својата облека и стапиле меѓу народот. 
Нивниот силен глас јасно го надвивал болното јадосување и 
мрморење на бунтот: ‘Земјата што ја изодивме за да ја разгледаме 
е многу, многу добра. Ако Господ не сака, ќе не воведе во неа и ќе 
ни ја даде таа земја во којашто тече мед и млеко. Не отстапувајте 
од Господа и не плашете се од народот на таа земја, зашто Тој ќе ни 
биде потпора; тие немаат заштита; а со нас е Господ; не плашете се 
од нив.’“ – Патријарси и пророци, 389,390.
б. Како интервенирал Господ во овој клучен момент, и што рекол 

Тој? Броеви 14:10-12.
______________________________________________________________________

„Неверните извидници гласно ги проколнувале Халева и Исуса 
Навина, па дури се подигнал глас дека треба да се каменуваат. 
Збеснетата толпа грабнала камење да ги убијат овие верни луѓе. 
Како избезумени се устремиле со лудачки викот, но наеднаш 
камењето им испаднале од рацете. Сите замолкнале тресејќи се 
од страв. Бог се вмешал да ги спречи нивните убиствени намери. 
Неговото присуство како блесок на молња го осветлило шаторот 
за состанок. Сиот народ го видел Божјиот знак. Им се открил Некој 
кој е посилен од нив и никој не се осмелувал и понатаму да дава 
отпор. Другите извидници што донеле лоши извештаи, проникнати 
со страв, се повлекле во своите шатори.“ – Патријарси и пророци, 
390.

в. Додека се молел Мојсеј на Господа, која причина ја изнел 
на Господа за да го помилува и поштеди народот на Израел? 
Броеви 14:13-19.

______________________________________________________________________
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Среда                6. мај

4. БУНТОВНИЦИТЕ СЕ КАЗНУВААТ

а. Која казна им ја изрекол Господ на бунтовниците и на оние 
што мрмореле? Броеви 14:22,23, 29-33. 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Бунејќи се, народот викал: ‘О да бевме умреле во египетската 
земја, или да бевме изумреле во оваа пустина?’ Сега требало да 
се задоволи таа нивна молба... И, како извидниците што поминале 
четириесет дена на својот пат, така израелските племиња морале да 
талкаат низ пустината четириесет години.“ – Патријарси и пророци, 
391.

б. Како Бог ги казнил десетте извидници кои донеле лош 
извештај? Броеви 14:36,37.

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Кога Мојсеј го запознал народот со Божјата одлука, нивниот бес 
се претворил во тага. Знаеле дека заслужиле казна. Десеттемина 
неверни извидници веднаш се казнети со помор пред очите на 
цел Израел, а во нивната гибел народот ја читал својата пресуда.“ – 
Патријарси и пророци, 391.

в. Каков грев на дрскост направиле бунтовниците следниот ден, 
и со какви последици? Броеви 14:39-45.

______________________________________________________________________

„Најпосле, принудени да се понизат, преживеаните повторно дошле 
и ‘почнавте да плачете пред Господа, но Господ не го чу вашиот плач 
и не ве послуша’ (Второзаконие 1:45). Охрабрени со сјајната победа, 
непријателите на Израел, кои порано со страв и трепет го очекувале 
приближувањето на силната војска, биле решени повторно да им 
се спротивстават. Сѐ што се зборувало за чудесата што ги сторил 
Господ за својот народ, сега се сметани за невистина и чувствувале 
дека немаат веќе причина за страв. Овој прв пораз на Израелците ги 
инспирирал Хананците со храброст и решителност што во значителна 
мера ги зголемило тешкотиите околу освојувањето на земјата. На 
Израелците не им преостанало ништо друго освен пред очите на 
своите победнички расположени непријатели да се повлечат што 
подлабоко во пустината, свесни дека таа ќе биде гробиште за цело 
едно поколение.”  – Патријарси и пророци, 394.
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Четврток             7. мај

5.  НЕДОСТАТОК НА ЖАЛОСТ ШТО ПОТЕКНУВА ОД БОГА
а.  Какво покајание води кон спасение? 2. Коринтјаните 7:10. Што 

недостасувало во жалоста на Израелците? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Се чинело како навистина да се покајале за своето грешно 
однесување; меѓутоа, повеќе жалеле поради последиците на 
своето лошо постапување, а не затоа што биле свесни за својата 
неблагодарност и непослушност. Кога виделе дека Господ нема да 
попушти во својата одлука, повторно кај нив се јавило самоволие, 
па изјавиле дека нема да се вратат во пустината. Со тоа што им 
наредил да се повлечат и да се оддалечат од земјата на своите 
непријатели, Бог ја проверувал нивната привидна преданост 
и им покажал дека не биле исправни... Срцата пак им останале 
неизменети и им бил потребен само некаков повод, па пак да 
сторат слично зло... 

Да плачеле заради својот грев кој верно им бил предочен, не 
би била изречена ваква осуда. Меѓутоа, тие плачеле само поради 
казната. Нивната болка не одразувала каење, па и не можела да ја 
избегне пресудата.“ – Патријарси и пророци, 391,392. 
б.  Што го придружува вистинското покајание? Дела 3:19. 
______________________________________________________________________

„За да може да му биде простено, грешникот мора да се покае 
пред Бога, чиј закон го престапил, и вера во Христа, неговата 
жртва на помирување. Без вистинско покајание, не може да има 
вистинско обратување.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 298. 

Петок                8. мај

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што покажува фактот дека луѓето едвај чекале да испратат извидници за 

да ја истражат земјата?
2. Како влијаело неверувањето врз десетте извидници и на собранието како 

целина? Како можеме и ние да го покажеме истото неверување?
3. Како вистинскиот водач се обидува да се спротивстави на делото на 

бунтовникот?
4. Дали би сакал Бог да те држи за збор кога зборуваш нагло?
5. Ако навистина ми е жал поради гревот, до што ќе доведе тоа во мојот 

живот?



36 Библиски лекции, Април - Јуни  2020

7. лекција                 Сабота, 16. мај 2020.
 

Бунтот на Кореј, Датан и Авирон
„Востанаа (Кореј, Датан и Авирон) против Мојсеј заедно со двесте 

и педесет мажи од синовите израелски, началници на народот, 
претставници во собранието, мажи познати“ (Броеви  16:2)

„Поранешните буни биле обични нереди, последици на ненадејни 
изливи на раздразнетата толпа; но сега е создаден посилен заговор, 
произлезен од решителни намери да се собори авторитетот на водачите 
што ги поставил сам Бог.“ – Патријарси и пророци, 395.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: :                Патријарси и пророци, 395-405.

Недела                  10. мај

1. ЗАГОВОР
а. Каков заговор бил создаден меѓу Израелците додека се бунеле 

против одлуката на Господ дека мораат да талкаат во пустината 
четириесет години? Кои биле главните заговорници? Броеви 
16:1-3.

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

б. Каков тест им предложил Мојсеј на заговорниците како би се 
докажало кој е повикан од Бога? Броеви 16:4-7, 16-18. Зошто 
народот бил склон да сочувствува со бунтовниците.

„За оние кои се во заблуда и кои заслужуваат прекор, ниту малку 
не е попријатно отколку да им се укаже наклоност и да им се упатува 
пофалба.“ – Патријарси и пророци, 397.

„Народот мислел дека, ако би ги водел Кореј тој би ги храбрел, 
истакнувајќи ги нивните праведни дела, наместо постојано да ги 
потсетува на нивните неуспеси, тие би имале многу мирно и среќно 
патување; а тој без сомнеж би ги одвел, не назад во пустината, туку во 
ветената земја. Тие велеле дека пресудата дека не можат да влезат во 
ветената земја ја изрекол Мојсеј, а не Господ.“ – Spiritual Gifts, vol. 4A, p. 
31.
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Понеделник              11. мај
 

2. МОЈСЕЕВИТЕ АПЕЛИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА 

а. Како се обидел Мојсеј да разговара со главните бунтовници, и 
за што тие го обвиниле? Броеви 16:8-15.

_______________________________________________________________________

„Датан и Авирон не зазеле толку дрзок став, како Кореј, и Мојсеј, 
надевајќи се дека тие се само вовлечени во заговорот и дека не се 
наполно расипани, ги повикал кај себе за да ги сослуша нивните 
обвинувања. Меѓутоа, тие не сакале да дојдат, туку безобѕирно 
одбиле да го признаат неговиот авторитет...

Значи, ги употребиле истите зборови со кои Бог го опишал 
ветеното наследство за да ја прикажат земјата на своето робување. 
Мојсеја го обвинувале дека тврди оти работи под Божјо водство 
само затоа да го одржи својот авторитет...

Било очигледно дека народот бил на страна на незадоволниците, 
но Мојсеј не се трудел да се оправда себеси. Во присуство на 
целиот народен собир се повикувал на Бога како сведок дека 
неговите намери биле чисти, а ставот исправен и се молел Тој да 
му биде судија.“ – Патријарси и пророци, 399.

б. Какви напори направиле Мојсеј и Арон да го спасат соборот 
од уништување? Броеви 16:22-30. Каков бил резултатот од 
нивните напори?

______________________________________________________________________

„(Мојсеј и Арон) паднале ничкум со молба: ‘Боже, Боже на 
духовите и на секое тело! Еден човек згреши, а Ти на целиот народ ли 
се гневиш?’ 

Кореј истапил од собирот за да се упати кон Датана и Авирона кога 
Мојсеј со седумдесеттемина старешини се упатил кон тие луѓе кои 
одбиле да му пристапат за да ги опомене за последен пат. Мноштвото 
тргнало и Мојсеј, пред да ја упати својата порака, по Божја наредба ги 
предупредил присутните: ‘Отстапете од шаторите на тие опачни луѓе! 
Не допирајте ништо што е нивно за да не бидете уништени поради 
сите нивни гревови’. Народот ја послушал опомената зашто сите биле 
проникнати со страв од казната што претстоела. Главните бунтовници 
виделе како ги напуштаат оние што ги измамиле, но останале 
непоколебливи во својата дрскост. Стоеле со своите семејства 
пред вратите на своите шатори токму како да и пркосат на Божјата 
опомена.“ – Патријарси и пророци, 400.
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Вторник               12. мај

3. БУНТОВНИЦИТЕ КАЗНЕТИ 

а. Каква судбина ги снашла бунтовниците? Броеви 16:31-35.
______________________________________________________________________

„Очите на сиот Израел биле насочени кон Мојсеја и со страв очекувале 
што ќе се случи. А кога Мојсеј престанал да зборува, тврдата почва се 
расцепила и заговорниците живи пропаднале во утробата на земјата 
заедно со сѐ што било нивно „и исчезнаа од народот“. Народот се разбегал 
бидејќи се чувствувал како соучесник во гревовите на осудените. 

Но казната уште не била целосна. Од облакот светнала секавица и ги 
убила оние двесте и педесет кнезови кои принеле свој темјан. Бидејќи 
не биле зачетници на заговорот, не биле уништени заедно со главните 
бунтовници. Им било дозволено да го видат нивниот крај и дадена им е 
можност да се покаат; но тие ги жалеле бунтовниците, па затоа ги снашла 
иста судбина.“ – Патријарси и пророци, 400,401.

б. Како знаеме дека Бог не казнува неселективно? Кој бил 
поштеден? Второзаконие 24:16; Броеви 26:9-11; 1. Летописи 
9:19. Какви поуки можеме да научиме од ова?

______________________________________________________________________

„Значи децата не биле осудени поради гревот на родителите; туку 
откако ја запознале светлината дадена на нивните родители и ја отфрлиле 
исто така како и светлината која дополнително им била дадена токму на 
нив, станале соучесници во гревовите на своите родители дополнувајќи ја 
мерката на нивното беззаконие“ – Големата борба, 27.

„Израелците можеле да ја избегнат Божјата казна дури и тогаш кога 
Мојсеј ги молел да се спасат од претстојната пропаст, само кога Кореј и 
неговата група би се покајале и би побарале проштавање. Меѓутоа, нивната 
упорна тврдоглавост им ја запечатила судбината. Целиот народен собир 
бил соучесник во нивната кривица зашто сите, во поголема или помала 
мера, им биле наклонети. Сепак, Бог во својата голема милост правел 
разлика меѓу водачите на заговорот и оние што биле само заведени. На 
народот, кој дозволил да биде заведен, му е дадена можност да се покае. 
Им биле дадени силни докази дека згрешиле, а дека Мојсеј бил во право. 
Јасниот показ на Божјата сила отстранил секоја неизвесност.“ – Патријарси 
и пророци, 401.

в. За што биле употребени кадилниците на бунтовниците? Со 
каква цел? Броеви 16:36-40?
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Среда              13. мај

4. НАРОДОТ БИВА КАЗНЕТ
а. И покрај доказите што му биле дадени на соборот, како 

соборот следниот ден се поставил кон Мојсеј и Арон? Броеви 
16:41.

„Тешко можело луѓето да му нанесат на Бога поголема навреда 
од оваа да ги отфрлат и да ги презрат орудијата што Бог сакал да ги 
употреби за нивно сопствено спасение. Меѓутоа, Израелците не само 
што го сториле тоа, туку имале намера и да ги убијат Мојсеја и Арона. 
Не увидувале колку било потребно да се молат на Бога да им го 
прости нивниот тежок грев. И таа ноќ на искушение не ја поминале во 
каење и признавање на своите гревови, туку во планирање како ќе се 
противстават со докази што ги потврдувале нивните големи гревови. 
Сѐ уште негувале омраза кон луѓето што ги одбрал Бог и ја собирале 
сета сила да му се противстават на нивниот авторитет. Сатаната бил 
готов да им го помати умот и така заслепени да ги турне во пропаст.“ 
– Патријарси и пророци, 402.
в. На кој начин Господ уште еднаш интервенирал со тешка казна, 

и што направиле Мојсеј и Арон за да ја спречат пресудата? 
Броеви 16:44-49.

„Дури и откако Бог ја испружил својата рака така што земјата ги 
проголтала злосторниците, а народот вџашен побегнал во нивните 
шатори, нивниот бунт сè уште не бил излечен. Длабочината на 
нивното незадоволство, се покажувала  дури и пред очигледниот 
Божји суд. Утредента, по уништувањето на Кореј, Датан и Авирон и 
нивните соучесници, народот дошол кај Мојсеј и Арон велејќи: ‘Вие 
го уништивте народот Господов’. Поради ова лажно обвинување на 
Божјите слуги, илјадници биле убиени, бидејќи тоа бил грев на дрско 
ликување во зло.“ – Коментари на библиските текстови, 82.

„Мојсеј не бил виновен за сторениот грев, па затоа и не се плашел 
и не заминал веднаш за да не го препушти собирот на пропаст. Не 
брзајќи да се оддалечи и да се засолни, Мојсеј во таа страшна криза 
покажал вистинска грижа на пастир за довереното му стадо. Се 
молел на Бога да не го уништи во гневот одбраниот народ. Со своето 
посредување ја запрел раката одмаздничка со цел непослушниот и 
бунтовен Израел да не биде наполно уништен...

 Како се издигнувал мирисот на темјанот, така кон Бога се 
издигнувале и Мојсеевите молитви од светињата, па поморот запрел; 
но дури тогаш кога веќе четиринаесет илјади Израелци лежеле мртви 
како доказ за казната со која биле казнети мрморењето и бунтот.“ – 
Патријарси и пророци, 402, 403.
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Четврток             14. мај

5.   СВЕДОШТВО ПРОТИВ БУНТОТ
а.  Кој тест засекогаш го решил прашањето на свештенството, и 

каде се чувал како сведоштво Ароновиот жезол? Броеви 17:1-
11.

„Сите тие забележителни промени во врска со Ароновиот жезол 
(кој ‘беше напупил, расцветал и родил бадеми’) се случиле за една 
ноќ, за да ги убедат дека Господ навистина прави разлика меѓу 
Арон и останатите синови на Израел.“ – Коментари на библиските 
текстови, 84.

б.  Какво предупредување допира и до нас од тој голем бунт? 1. 
Коринтјаните 10:10,11.

„Зар нема и денеска исти такви зла што лежат во основата 
на пропаста на Кореја? Гордоста и славољубието широко се 
распространети; а попуштањето пред тие склоности го отвора патот 
за завист и борба за превласт; душата се отуѓува од Бога и несвесно 
преминува во редовите на сатаната. Слично на Кореја и на неговите 
другари, и денеска мнозина дури и меѓу таканаречените Христови 
следбеници, размислуваат, планираат и силно се стремат кон 
самоизвишување; само да си обезбедат себеси истомисленици, 
тие се подготвени дури и да ја изопачат вистината и да ги оцрнат 
Господовите слуги, припишувајќи им најниски и најсебични побуди 
кои всушност ги поттикнуваат нивните сопствени срца. Со постојано 
повторување на лагата, наспроти Јасните спротивни докази, најпосле 
и самите почнуваат да веруваат дека тоа е вистина. Трудејќи се да ја 
уништат довербата на народот во оние луѓе што ги избрал Бог, тие 
навистина мислат дека прават добро и дека му служат на Бога.“ – 
Патријарси и пророци, 403.

Петок                 15. мај
 

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кој став е угоден на природното срце кога не сме во право?
2. Кога Датан и Авирон одбиле да дојдат и да разговараат со Мојсеј, 

што било значајно во тоа што нивните семејства стоеле до нив?
3. Која лекција можеме да ја научиме од Божјото постапување со 

децата на Кореј?
4. После уништувањето на Кореј, Датан и Авирон и нивните сојузници, 

каков бил одговорот на народот?
5. Кои ставови кои ги негуваме претставуваат темели на бунт против 

Бога?
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8. лекција       Сабота, 23. мај 2020.

Талкање низ пустината

„И помни го целиот пат, по кој те водеше Господ, твојот Бог, по 
пустината еве веќе четириесет години, за да те искуша и да дознае што 
е во срцето твое, дали ги почитуваш заповедите Негови, или, пак, не“ 
(Второзаконие 8:2).

„Талкањето низ пустината не било одредено само како казна за бунтовниците 
и незадоволниците, туку и како воспитно средство за помладото поколение, како 
подготовка за влегување во ветената земја.”  – Патријарси и пророци, 407.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                 Патријарси и пророци, 406-410. 

Недела                  17. мај

1. ОДЛОЖЕН ВЛЕЗ ВО ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА

а. Колку долго синовите на Израел талкале во пустината пред да дојдат 
повторно во Кадис и да го преминат потокот Зеред? Второзаконие 
2:14. Зошто им било потребно толку многу време?

______________________________________________________________________

„Бог дал позитивен доказ дека Тој владее на небото, и бунтот 
бил казнет со смрт. Само двајца од оние кои биле возрасни го 
напуштиле Египет и ја виделе ветената земја. Талкањето на народот 
било продолжено сè додека сите останати не биле погребани во 
пустината.“ – Коментари на библиските текстови, 81.

„Доколку Израелците ги почитувале упатствата што им ги дал 
Мојсеј, никој од оние што тргнале на пат од Египет не би паднал 
во пустината како плен на болест или смрт. Тие имале верен Водач. 
Самиот Христос ветил дека безбедно ќе ги одведе во ветената земја 
ако го следат Неговото водство. Ова огромно мноштво, кое брои 
повеќе од милион луѓе, било под Негово непосредно владеење. Тие 
биле како Негово семејство. За секој од нив Тој бил заинтересиран.“ 
– Коментари на библиските текстови, 90.
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Понеделник              18. мај
 

2. БОГ СЕ ГРИЖИ И ПОУЧУВА
а. Какви докази имаме за Божјата грижа за Неговиот народ за 

време на талкањето во пустината? Неемија 9:19-21; Псалм 
105:37.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како талкањето во пустината претставувало дисциплинска 
мерка за растечката генерација? Второзаконие 8:2,3.

„Бог ги дозволил овие осамени патувања низ пустината со цел 
Неговиот народ од лично искуство да научи да поднесува неволји и 
тешкотии и кога ќе паднат во опасност, олеснување и ослободување да 
очекуваат само во Бога. На тој начин тие можат да научат да се потпрат 
и да му веруваат на Бога и да му служат со жива вера.“ – Counsels to 
Parents, Teachers, and Students, p. 409.

„Додека народот патувал низ пустината, многу скапоцени поуки 
биле врежани во нивниот ум со помош на песна... Заповедите, кои 
биле објавени од Синај, заедно со ветувањата за Божјата наклонетост 
и известувањата за Неговите прекрасни дела наменети за нивно 
избавување биле, според Божјото упатство изразени во песна и пеени 
со звуци на инструменти, а народот при тоа чекорел обединувајќи ги 
своите гласови во песни на фалба.

Така нивните мисли биле подигани од неволјите и тешкотиите на 
патот, нивниот немирен и нескротен дух бил ублажуван и смируван, 
принципите на вистината им се всадувале во сеќавањето, а верата 
зајакнувала. Во таа заедничка активност се учеле на ред и единство, 
и биле доведени во потесна врска со Бога и едни со други.“ – 
Воспитување, 39.

в. Која била главната причина зошто мнозина  од Израелци не 
можеле да влезат во ветената земја? Евреите 3:7-14.

„Божја волја не била Израел да талка четириесет години во пустина... 
Исто така, не е Божја волја повторното Христово доаѓање толку да се 
оддолжува и Неговиот народ толку долго да остане на овој свет полн 
со грев и со неволји. Но неверството ги оддели од Бога. Кога одбија 
да ја извршат задачата што им беше доверена, други беа повикани да 
ја проповедаат оваа вест. Од милост кон светот Христос го одложува 
Своето доаѓање за грешниците да имаат можност да ја слушнат 
опомената и во Него да најдат прибежиште пред да се излее Божјиот 
гнев.“ – Големата борба, 458.
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Вторник              19. мај

3. ВЛИЈАНИЕТО НА НЕОБРАТЕНИТЕ
а. Која класа на луѓе често се покажала како проблематична? 

Броеви 11:4.
„Припадниците на светината оние што се помешале со Израелците 

при излегувањето од Египет претставувале постојан извор на 
искушенија и неволји. Тие тврделе дека се откажале од своите идоли 
и дека му се молат само на вистинскиот Бог, но нивното поранешно 
воспитување оставило траги врз нивниот карактер и врз нивните 
навики, што во поголема или помала мера се гледало во склоноста кон 
многубоштвото и во непочитувањето на Бога. Обично тие биле оние 
што почнувале караници и први да се жалат, па така целиот логор би го 
заразиле со своите незнабожечки навики и со мрморење против Бога.“ 
– Патријарси и пророци, 408.

б. Која била Божјата заповед во поглед на обединувањето со 
неверниците? Второзаконие 7:3,4; 2. Коринтјаните 6:14. Каков 
е случајот денес?

„Бог ги предупредил (Израелците) да немаат никаква врска со 
идолопоклониците, да не стапуваат во брачна врска со нив, ниту на 
кој било начин да не се излагаат на опасност да бидат погодени и 
расипани од нивните гнасотии. Ги советувал и да се отстрануваат од она 
што само наликува на зло, не приближувајќи се ниту до границата на 
недозволеното, бидејќи тоа е најсигурниот пат да не паднат во бездната 
на гревот и пропаста.“ – Коментари на библиските текстови, 114.

„На Својот народ од дамнешни времиња Бог строго му забранил 
да стапува во мешани брачни врски со други народи... Меѓутоа, 
незнабошците од тоа време биле во многу поповолна положба 
отколку непокајаните престапници на Божјиот закон во нашите денови 
кои, иако имаат толкава светлина на вистината, упорно одбиваат да ја 
прифатат.“ – 4. Сведоштво, 508.

в. Каков е секогаш резултат од тесната поврзаност со 
необратените? 1. Коринтјаните 15:33,34.

„Погрешно е христијаните да се дружат со оние кои се со непостојан 
морал. Блиското дружење кое само одзема време, не поттикнува 
јакнење на моралот и не придонесува за јакнење на умните и духовните 
сили, е опасно. Ако моралната атмосфера која го опкружува поединецот 
не е чиста и света, туку загадена со изопаченост, оние кои вдишуваат 
таква атмосфера, ќе увидат дека таа речиси незабележително делува 
на умот и срцето, труејќи и изопачувајќи сè околу себе.“ – 3. Сведоштво, 
125.
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Среда               20. мај

4. ПРЕЗИР КОН БОЖЈИОТ АВТОРИТЕТ
а. Како се казнети презирот кон Божјиот авторитет и кршењето 

на третата заповед? Левитска 24:10-16,23.
______________________________________________________________________

„Еднаш, синот на некоја Израелка и Египќанец, кој и припаѓал на 
светината што пошла со Евреите од Египет, го напуштил местото во својот 
дел на логорот и влегол во логорот на Израелците, тврдејќи дека има 
право таму да го постави својот шатор. Божјата заповед тоа го забранувала; 
потомците на Египќаните до трето колено морале да бидат исклучени од 
собирот на Израел. Така почнала караница меѓу него и еден Израелец и 
проблемот дошол пред судиите кои го осудиле престапникот.

Лут поради таквата одлука, овој го пцуел судијата и во својата огнена 
расправија хулел на Божјото име... Пресудата ја изговорил сам Господ; 
по Божја наредба бил изведен од логорот и таму каменуван. Оние што 
сведочеле дека е виновен, ги ставиле своите раце на неговата глава и со 
тоа потврдиле дека обвинувањето против него е вистинито. Тогаш тие 
први фрлиле камење, а народот по нив и така е извршена казната.“ – 
Патријарси и пророци, 407,408.

б. Зошто казната за овие престапи била толку строга? Излез 20:7.
_______________________________________________________________________

„Има луѓе кои ја оспоруваат Божјата љубов и праведност затоа што 
толку тешко ги казнува зборовите изречени во лутина и во миг на настап 
на страст. Но токму Божјата љубов и неговата правда бараат лошите 
зборови против Бога да се сметаат за голем грев. Казната над првиот 
престапник треба на другите да им послужи како опомена дека Божјото 
име мора да се почитува. Кога гревот на тој човек би останал неказнет, 
и други би се расипувале; а на крај можеби многу животи би морале да 
бидат жртвувани.“ – Патријарси и пророци, 408.

в. Како ние понекогаш покажуваме презир кон Божјиот авторитет 
денес? Судии 17:6.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Гревот на овој век е непочитување на дадените Божји заповеди.“ 
– 3. Сведоштво, 483.
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Четврток            21. мај

5.  ДА ИЗБЕРЕМЕ ПОСЛУШНОСТ
а.  Зошто Господ барал послушност од својот народ во минатото? 

Второзаконие 6:1,2,24,25. Од каде извира вистинската 
послушност? Второзаконие 6:5,6.

„Секоја вистинска послушност Доаѓа од срцето. Тоа значи да се 
соработува со Христа со сето срце. Ако Му се предадеме, Тој ќе ги 
поистовети нашите мисли и цели со Своите, а нашето срце и ум ќе ги 
усклади со Својата волја до таа мера што кога се покоруваме на Него 
всушност постапуваме во сообразност со своите побуди. Нашата волја 
станува облагородена и посветена и нашата најголема радост се состои 
во тоа да Му служиме Нему. Кога ќе го запознаеме Бога онака како што 
имаме привилегија да Го познаваме, нашиот живот станува живот на 
постојана послушност. Затоа што го познаваме и цениме Христовиот 
карактер и затоа што одржуваме постојана врска со Бога, гревот ќе ни 
стане одвратен.“ – Копнежот на вековите, 668.
б. Од каде треба да почнеме со проучување за послушноста и 

зошто? Второзаконие? 6:7-9.
„Од нивното најрано детство децата треба да бидат воспитувани да 

бидат послушни на своите родители, да го почитуваат нивниот збор и да 
имаат стравопочит кон нивниот авторитет... Во почитта  и послушноста 
кон родителите, тие можат да научат како да го почитуваат и да му се 
покорат на својот небесен Татко.“ – Совети за детето, 82,83.

„Младите и децата треба да научат да си изберат царско руво, исткаено 
на небесен разбој – ‘светло и чисто ленено платно’ (Откровение 19:8), 
што ќе го носат сите светии од Земјата. Ова руво, Христовиот неосквернет 
карактер, бесплатно му е понудено на секое човечко суштество. Но, сите 
што ќе го примат, ќе го примат и ќе го носат уште на земјата. 

Објаснете им на децата дека кога се занимаваат со непорочни мисли, 
кои се вдахнати со љубов, и кога прават љубезни и полезни дела, тие ја 
облекуваат прекрасната облека на Христовиот карактер.“ – Совети за 
детето, 190.
Петок               22. мај

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога Израелците би го послушале Мојсеј, што би се случило со нив?
2. Каква улога имала песната во патувањето низ пустината?
3. Која треба да биде нашата единствена цел во дружењето со 

неверниците?
4. Како можеме да го почитуваме Божјото име денес?
5. Како можеме секојдневно да се облекуваме со Христовиот 

карактер?
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9. лекција          Сабота, 30. мај  2020.

Ударена карпа
„И им рече Господ на Мојсеј и на Арон: „Поради тоа што не Ми 

поверувавте, и не ја засведочивте Мојата светост пред очите на синовите 
израелски, вие нема да го воведете тој народ во земјата, што Јас му ја 
давам“ (Броеви 20:12).

„За да ја отфрли засекогаш од главите на Израелците идејата дека 
ги водел некој човек, Бог сметал дека е потребно да дозволи нивниот 
водач да умре пред да влезат во Хананската земја”. – Коментари на 
библиските текстови, 85.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                 Патријарси и пророци, 411-421. 

Недела                  24. мај

1. БОГ ГИ ЗАДОВОЛУВА СИТЕ ПОТРЕБИ

а. На кој начин Израелците биле снабдувани со вода за време на 
нивното патување низ пустината? Псалм 105;41; Исаија 48:21.

„Од карпата што ја удрил Мојсеј на гората Хорив првпат бликнал 
животворен млаз кој ги освежил Израелците во пустината. Секогаш кога 
им било потребно, за сето време на талкањето низ пустината, постојано 
биле снабдувани со вода на чудесен начин со Божјата милост. Меѓутоа, 
водата што се појавила на Хорив не продолжила да тече. Секаде каде 
што попатно им било потребно, вода извирала од карпести пукнатини 
крај нивниот логор.“ – Патријарси и пророци, 411.

б. Кој бил изворот на сите нивни земни, како и духовни 
благослови? 1. Коринтјаните 10:4.

„(Христос) е извор на сета сила, давател на сите земни и духовни 
благослови. Тој ги вработува човечките битија како соработници, 
давајќи им да извршат дел од работата заедно со Него како Негова 
помошна рака. Ние треба да примаме од Него, не да насобираме 
богатството и да си угодуваме себеси, туку да им делиме на другите.“ – 
The Review and Herald, April 4, 1907.
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Понеделник

2. ВЕРАТА НА НАРОДОТ БИВА ТЕСТИРАНА
а. Преку каков тест на вера поминал Божјиот народ кога повторно 

дошол во Кадис, и каква била неговата реакција? Броеви 20:1-
5.

„Непосредно пред доаѓањето на еврејскиот народ во Кадис, 
пресушила живата вода која толку години извирала крај нивниот 
логор. Господ имал намера уште еднаш да го провери својот народ. 
Сакал да испита дали ќе има доверба во него или ќе го следи примерот 
на неверството на своите татковци.“ – Патријарси и пророци, 413.

„Но, пред да им биде дозволено да влезат во Ханан, морале да 
покажат дека веруваат во Божјите ветувања. Водата ја снемало пред 
да стигнат во Едом. Така, за извесно време им е дадена можност да 
одат со вера, а не да гледаат само нешто видливо. Меѓутоа, првото 
искушение предизвикало ист бунтовен и неблагодарен дух каков што 
покажале и нивните татковци. Штом во логорот се слушнал викот 
затоа што нема вода, ја заборавиле онаа Рака која толку години ги 
снабдувала со сите потреби и, наместо да бараат помош од Бога, се 
бунеле против Него.“ – Патријарси и пророци, 414.

б. Што направиле Мојсеј и Арон кога ги слушнале поплаките на 
народот? Броеви 20:6.

______________________________________________________________________

в. Што им било кажано на Мојсеј и Арон да направат за да ги 
задоволат потребите на народот? Броеви 20:7,8. Која погрешна 
идеја, која сѐ уште била присутна меѓу народот, Господ се 
обидел да ја поправи?

______________________________________________________________________

„Во сите нивни скитања, синовите на Израел биле во искушение 
силните чуда кои Бог ги направил ослободувајќи ги од земјата на 
египетското ропство да му ги препишат на Мојсеј. Тие го обвинувале 
Мојсеј дека ги извел од Египетската земја. Вистина е дека Бог на 
чудесен начин му се јавил на Мојсеј. Тој имал особена предност да 
биде во Божјо присуство. Нему Бог му ја открил својата слава. На 
гората, Тој бил во света близина на Семожниот и разговарал со Него 
како што човек разговара со својот пријател. Но, Господ дал многу 
очигледни докази дека ослободувањето на Израел го извршил самиот 
Тој, а не Мојсеј.“ – Коментари на библиските текстови, 85.

25. мај
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Вторник               26. мај

3. МОЈСЕЕВИОТ И АРОНОВИОТ ПРОПУСТ
а. Како Мојсеј го обесчестил Бога кога му се обраќал на народот? 

Броеви 20:9-11.
„Со својата наглост Мојсеј ја ослабел силата на поуката што Бог 

имал намера да му ја даде на народот. Карпата, како симбол на 
Христа, требало да биде удрена еднаш, како и Христос што требало 
да биде жртвуван само еднаш. Вторпат требало само да и проговори 
на карпата, токму како и ние што треба во Исусово име само да 
побараме благослов. Со тоа што Мојсеј и вторпат ја удрил со стапот 
карпата, загубено е значењето на тој убав симбол кој укажувал на 
Христа.

Уште повеќе, Мојсеј и Арон себеси си ја припишувале силата 
што му припаѓала само на Бога. Неопходноста од божествено 
посредување го правела тој миг особено сериозен и водачите 
на Израел морале тоа да го искористат да му влеат на народот 
страхопочит кон Бога и да ја засилат неговата вера во неговата моќ 
и добрина. Извикнувајќи во гнев: ‘Можеме ли од оваа карпа да ви 
извадиме вода?’, се ставиле на местото на Бога, како тие сами да 
располагале со таа сила, иако имале свои слабости и страсти како и 
другите луѓе.“ – Патријарси и пророци, 418.

б. Каква казна навлекле врз себе Мојсеј и Арон? Зошто? Броеви 20:12; 
Второзаконие 3:23-27.

„Во таа пригода Бог не ги казнил оние чиешто безбожно однесување 
ги предизвикало Мојсеја и Арона. Укор им е упатен на водачите... 
Мојсеј и Арон се почувствувале навредени губејќи го од вид фактот дека 
народот не се бунел против нив, туку против Бога. Гледале само на себе 
и предвид ги земале само своите чувства. Така несвесно паднале во грев 
и пропуштиле на народот да му укажат на неговата голема кривица пред 
Бога.

Казната која е изречена веднаш потоа била горка и исклучително 
понижувачка... И тие морале да умрат заедно со побунетите пред Израел 
да ја премине реката Јордан.“ – Патријарси и пророци, 418,419.

„Престапот му бил познат на целиот народен собир, и кога Бог лесно 
би преминал преку тоа, би се создал впечаток дека неверувањето и 
нетрпението можат да се оправдаат кај оние кои заземаат одговорни 
положби доколку бидат предизвикани. Но кога било објавено дека 
поради тој единствен грев Мојсеј и Арон нема да влезат во Ханан, 
народот сфатил дека Бог не гледа кој е кој и дека сигурно ќе ги казни 
престапниците.“ – Патријарси и пророци, 420.
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Среда               

4. УДРЕНАТА КАРПА - СИМБОЛ
а. Кого го претставувала удрената карпа, и зошто било погрешно 

повторно да се удри карпата? Исаија 53:3-5. 
______________________________________________________________________

„Удрената карпа симболично го претставувала Христа и со 
тој симбол се дадени најдрагоцените духовни вистини. Како 
животворната вода што потекла од карпата што ја удрил Мојсеј, така 
и од Христа, за кого ‘ние мислевме дека Бог го бие’ и кој бил ‘ранет 
за нашите престапи, малтретиран за нашите беззаконија’ (Исаија 
53:4,5), тече река на спасение за загубениот род. Како карпата што 
требало да биде удрена еднаш, ‘така и Христос еднаш се принесе 
да ги земе гревовите на мнозина’ (Евреите 9:28). Нашиот Спасител 
не требало и вторпат да биде жртвуван; а оние што копнеат за 
благословот на неговата милост, треба само во име на Исуса да го 
побараат тоа, излевајќи ја желбата на своето срце во покајничка 
молитва. Таквата молитва ќе го потсети Господа над војските на 
Исусовите рани и тогаш повторно ќе потече живототворната крв. 
Симбол на таа крв била живата вода што потекла за Израел.“ – 
Патријарси и пророци, 411.

б. По каков повод и на кој начин еврејскиот народ го славел 
истекувањето на водата од карпата во деновите на Христа? 
Јован 7:37-39.

______________________________________________________________________

„Откако се населиле во Ханан, Израелците со силни изливи на радост 
го празнувале денот кога од карпата во пустината им потекла вода. 
Во Христово време тоа празнување им станало мошне впечатлива 
церемонија. Неа ја изведувале на празникот Сеница кога во Ерусалим 
би се собрал народ од целата земја. Празнувањето траело седум дена 
и секој од тие седум дена излегувале свештеници со музика и со хор 
на Левитите со златен сад да нацрпат вода од силоамскиот извор. По 
нив одело мноштво молители, толку колку што можеле да дојдат до 
водата да пијат. За тоа време се одгласувале следните весели акорди: 
‘Со радост ќе црпете вода од изворот на ова спасение’ (Исаија 12:3). 
Потоа налеаната вода би била однесена во храмот со звук на труба 
и со свечена песна: ‘Еве, нозете наши стојат пред вратата твоја, 
Ерусалиме!’ Додека мноштвото пеело похвални песни во придружба 
на музички инструменти и звук на труби, водата се леела на олтарот 
за жртви паленици.“ – Патријарси и пророци, 412.

27. мај
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Четврток             28. мај

5. ПОУКА ЗА НАС
а. Која поука треба да ја научиме од грешката на Мојсеј? Псалм 

106:33.
______________________________________________________________________
 

„Од човечка гледна точка, Мојсеј не сторил посебно голем грев. 
Неговиот грев бил обична појава. Псалмистот кажува: ‘И згреши со 
својата уста’ (Псалм 106:33). Според човечка оценка, тоа можело 
да изгледа незначително. Но бидејќи Бог за тој грев толку строго го 
казнил својот најверен и најценет слуга, сигурно е дека истиот нема 
да го трпи ниту кај други... Колку нечија положба е поистакната и 
влијанието поголемо, толку повеќе е потребно да негува трпение 
и понизност.“ – Патријарси и пророци, 420.

б. Кои предупредувања имаат за цел да нѐ сочуваат од 
самовозвишување? Јаков 4:6,7; 1. Коринтјаните 10:12.

______________________________________________________________________
 

„Колку и да е голема духовната светлина на еден човек, и колку и 
да ужива тој во божествениот благослов и во милоста, сепак треба 
да оди понизно пред Бога, барајќи со вера Тој да насочува секоја 
негова мисла и да господари над секое негово чувство...

Колку и да е голем притисокот врз душата, сепак престапот е 
само наше дело. Ниту земјата, ниту гробот ја имаат таа сила некого 
да го присилат да прави зло. Сатаната не напаѓа таму каде што 
сме слаби, но ние сепак не мораме да бидеме совладани. Колку и 
неочекуван и тежок да биде тој напад, Бог се погрижил за помош 
и со неговата сила можеме да однесеме победа.“ – Патријарси и 
пророци, 421.

Петок                29. мај

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. На кој начин Бог ги снабдувал со вода Израелците додека патувале? 

Како Тој ги задоволува нашите потреби денес?
2. Како реагирал народот, кога Бог ја тестирал неговата вера?
3. Каде бил фокусот на Мојсеј и Арон кога направиле пропуст? На што 

сум јас фокусиран, и каков ќе биде резултатот?
4. Како била уништена преубавата поука за удрената карпа од страна 

на Мојсеј? 
5. Како можам да се сочувам од самовозвишување?
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Сабота, 6. јуни 2020. 

Дар во првата сабота за Мисиите во 
светот

 „Драги браќа и сестри ширум 
светот, живееме во последните 
мигови од историјата на планетата 
Земја, а нашиот Господ со копнеж чека 
да нѐ земе дома. Пророчките настани 
кои се одвиваат пред нашите очи ни 
кажуваат дека второто доаѓање На Исус 
е близу, пред вратата. За жал, пораката 
на евангелието не допрела до сите краишта на земјата, 
и секое суштество немало можност да ја слушне вистината. 

„Луѓето наскоро ќе бидат принудени да донесат големи одлуки 
и затоа треба да имаат можност да ја слушнат и да ја разберат 
библиската вистина, за да можат да заземат став разумно да се 
определат за вистинската страна“ — Евангелизам, 25.

Благодарение на молитвите и финансиските придонеси од 
нашите членови и пријатели, во многу области се основаат нови 
мисии. На овие нови мисии и понатаму им е потребна нашата 
поддршка, сѐ додека не станат добро утврдени, способни самите 
да се издржуваат. Исто така треба да продолжиме со основање 
на нови мисии. Секоја година собираме посебен дар за набавка 
на неопходни средства за ширење на веста во многу делови од 
светот. 

„Господовото наследство необично е запоставено и Бог заради 
тоа ќе му суди на Својот народ. Со ова натрупување на удобности 
е поттикнувана гордоста и љубовта кон раскошот, додека новите 
полиња останале недопрени. Божјиот укор е врз управителите 
заради нивната пристрасност и себично присвојување на Неговите 
добра“ —8. Сведоштво, 59.

Дали ќе изберете да ги обедините вашите напори со напорите 
на мисионерите и нивните семејства со тоа што ќе дадете 
доброволен дар од вашите средства така што земјата би била 
исполнета со Божјата слава и Исус би можел да дојде наскоро? Се 
надеваме дека сакате.

Во име на светот кој има потреба,

Оддел за мисионство при Генералната Конференција
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10. лекција          Сабота, 7. јуни 2020.

Патување околу Едом

„И како што Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба 
да се издигне и Синот Човечки“ (Јован 3:14).

„Бакарната змија била подигната во пустината за да секој кој со 
вера ќе погледне во неа да можел да оздрави. На сличен начин, 
Бог на луѓето и денес им праќа една порака за своето исцелување 
и обновување на здравјето да не гледаат на човек и овоземните 
средства, туку со доверба да се потпираат на Него.“ – Коментари 
на библиските текстови, 401.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Патријарси и пророци, 422-432.

Недела                            31. мај

1. ПРЕМИНОТ ПРЕКУ ЕДОМ ОДБИЕН
а. Која порака му ја испратил Мојсеј на царот на Едом, и каков 

одговор добил? Броеви 20:14-18.
_______________________________________________________________________

„Едомците биле потомци на Аврам и Исак и за љубов на тие 
свои слуги, Бог им укажал милост на децата на Исав. Им ја дал 
гората Сир, и никој не смеел да ги вознемирува сѐ додека тие сами 
поради своите гревови не останат надвор од досегот на Неговата 
милост.“ – Патријарси и пророци, 423.

б. Како водачите на Израел ја повториле својата молба до царот 
на Едом и каков бил неговиот одговор? Броеви 20:19,20. Кој 
пропуст од страна на Израелците му овозможил на сатаната 
значајна предност во ова негативно искуство.

_______________________________________________________________________

„Но Израелците не постапиле веднаш според Божјото упатство 
и додека се жалеле и протестирале, поминала златната прилика.“ 
– Патријарси и пророци, 423.
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Понеделник              1. јуни
 

2. СМРТТА НА АРОН
а. Наместо да поминат низ земјата Едом, по кој пат тргнале 

Израелците? Броеви 20:21,22; 21:4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Кога Израелците дошле до гората Ор, што им рекол Бог на 
Мојсеј и Арон? Броеви 20:23-26.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Многу години Мојсеј и Арон стоеле рамо до рамо во своите напори и 
грижи. Заедно се изложувале на безброј опасности и заедно ги уживале 
видните Божји благослови; а сега настапил миг да се разделат. Оделе 
мошне полека, зашто секој миг од преостанатиот заеднички живот бил 
драгоцен. Искачувањето по стрмната гора напредувало мачно, и бидејќи 
често морале да застануваат за да се одморат, зборувале за минатото 
и за иднината... Во срцата на тие луѓе немало ниту трага од чувство на 
незадоволство; нивната уста не покажувала никакво негодување. Но на 
лицето сепак им се забележувала сериозна тага кога би си спомнале за 
тоа што ги исклучило од наследството на нивните татковци.“ – Патријарси 
и пророци, 425.

в. Која свеченост го пратила пренесувањето на првосвештеничките 
одговорности од Арон на Елеазар, и колку долго тагувал Израел за 
Арон? Броеви 20:27-29.

„Со длабока болка Мојсеј ја соблекол од Арона светата облека и 
му ја облекол на Елеазар кој, со божествено именување, станал негов 
наследник. Поради својот грев во Кадис, Арон бил лишен од предимството 
во Ханан да ја продолжи својата првосвештеничка служба во ветената 
земја да ја принесе првата жртва и со тоа да го посвети наследството на 
Израел. Мојсеј како водач на народот требало да продолжи да го носи 
товарот сѐ до границата на Ханан. Ќе му биде дозволено само од далеку 
да ја види ветената земја , но не и да стапи во неа. Колку поинаква би 
била иднината на Божјите слуги кога, стоејќи пред карпата во Кадис, 
без мрморење би го поднеле искушението што наишло на нив! Лошото 
дело никогаш не може наполно да се исправи. Се случува цел живот да 
не може да се надомести она што е загубено во еден единствен миг на 
искушение или непромисленост.“ – Патријарси и пророци, 426.
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Вторник              2. јуни

3. ПОРАЗ НА ЦАРОТ АРАД

а. Кој го нападнал Израел веднаш по смртта на Арон, и каков бил 
исходот? Броеви 21:1-3.

„Набргу по напуштањето на гората Ор, Израелците претрпеле 
пораз во битката со еден од хананските цареви по име Арад. 
Но кога сериозно го побарале Бога, Тој им укажал помош, па ги 
победиле своите непријатели. Таа победа, наместо да ги исполни со 
благодарност и да ги наведе да почувствуваат колку многу зависат 
од Бога, кај нив разбудила чувства на гордост и самоувереност.“ – 
Патријарси и пророци, 427,428.

б. Наместо да му бидат благодарни на Господ, на која навика 
Израелците повторно се вратиле? Броеви 21:4 (последен дел), 
5.

„Не поминало многу време и тие, според својот стар обичај, пак 
почнале да се бунат. Им било криво што израелската војска пред 
четириесет години, по бунтот поради лошите извидници, не влегла 
веднаш во Ханан. На својот долг престој во пустината гледале како на 
непотребно одложување, сметајќи дека и во тоа време можеле исто 
толку лесно да ги победат сите непријатели како и сега.

Патувајќи натаму кон југ, наишле на жешка и песочна долина во која 
не можеле да најдат никакво растение ниту сенка. Патот им се чинел 
долг и тежок, а ги мачел умор и жед. И пак не успеале да му одолеат 
на искушението пред кое биле исправени верата и трпението. Сѐ 
повеќе се одделувале од Бога затоа што постојано гледале само на 
мрачната страна на своите искуства. Го загубиле од вид фактот дека 
би биле поштедени од обиколувањето околу Едом кога кај Кадис, 
каде што водата престанала да им тече од камен, не би се бунеле. 
Срцата требало да им бидат исполнети со благодарност кон Оној кој 
толку благо ги казнувал. Наместо тоа, вообразувале дека веќе би биле 
во ветената земја кога Бог и Мојсеј не би се вмешале. Иако самите 
си создале тешкотии и својата судбина ја отежнале повеќе отколку 
што Бог замислувал, го обвинувале Бога за сета своја несреќа. Главите 
до таа мера им биле полни со горчливи мисли во врска со Божјото 
постапување со нив, што најпосле станале незадоволни со сѐ и сешто. 
Им се чинело дека Египет е подобар и поугоден од слободата и од 
земјата во која ги водел Бог.“ – Патријарси и пророци, 428.
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Среда               3. јуни

4. НАПАДНАТИ ОД ЗМИИ 
а. Поради неоправданото мрморење на народот, што дозволил 

Господ да влезе во израелскиот логор? Броеви 21:6. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бидејќи живееле под закрила на Божјата сила, тие и не ги 
забележувале безбројните опасности што постојано ги опкружувале. 
Во својата неблагодарност и неверство постојано ја споменувале 
смртта, и сега Господ дозволил смртта да дојде. Змиите отровници, 
што претставувале вистинска напаст за пустината, се нарекувани 
огнени змии поради страшното дејствување на нивниот отров 
кој веднаш предизвикувал воспаление и брза смрт. Бидејќи врз 
Израелците не почивала веќе Божјата заштитничка рака, мнозина од 
народот биле нападнати од овие отровни созданија.

Во целиот логор завладеал страв и метеж. Речиси во секој шатор се 
нашол по некој мртовец или болен на претсмртна постела. Никој не 
се чувствувал сигурен. Често ноќната тишина ја нарушувал продорен 
крик, најавувајќи нови жртви. Сите се труделе да се најдат околу 
болниот или да си ги заштитат оние кои уште не биле погодени. Сега 
од нивната уста не се слушнала никаква поплака. Во споредба со 
моментните страдања, поранешните тешкотии и искушенија не биле 
ниту вредни да се споменат.“ – Патријарси и пророци, 429.
б. Што направил народот кога сфатил дека Господ го казнува 

поради нивното бунтовно однесување, и каков лек бил 
обезбеден? Броеви 21:7-9. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог му наредил на Мојсеј да направи змија од бронза која ќе личи 
на жива змија и да ја подигне на мотка високо среде народот. Секого 
што би го каснала змија, требало само да погледне во оваа змија од 
бронза и веднаш да оздрави...

Народот добро знаел дека силата што може да предизвика таква 
промена не се наоѓа во змијата од бронза. Моќта на исцелување можела 
да дојде само од Бога. Тој во својата мудрост одбрал токму таков начин 
за да ја покаже својата сила. Благодарение на тоа едноставно средство, 
народот бил наведен да сфати дека токму со својот сопствен грев 
упаднал во тоа зло. Истовремено добиле ветување дека нема причина 
да се плашат сѐ додека му се послушни на Бога зашто Тој ќе ги сочува.“ 
– Патријарси и пророци, 430.



56 Библиски лекции, Април - Јуни  2020

Четврток             4. јуни

5. ЛЕК ЗА ГРЕВОТ
а. Кого го претставувала бакарната змија? Јован 3:14,15; Амос 

5:4.
„Израелците го спасувале својот живот со тоа што би погледнале 

во подигнатата змија. Меѓутоа, тој поглед во себе содржел и вера. 
Останувале живи затоа што верувале во Божјиот збор и во средството 
предвидено за нивно исцелување. Така и грешникот може да 
гледа во Христа и да живее. Со вера во жртвата на помирување тој 
добива проштавање. За разлика од безживотниот симбол, Христос 
има во себе и сила и моќ да му помогне на грешникот кој се кае.“ – 
Патријарси и пророци, 431.

б. Од кого и како единствено можеме да бидеме излечени? 
Псалм 103:2,3; 1. Петрово 2:21,24. 

„Ако ја увидуваме беспомошноста на нашата положба без Христа, 
не смееме да паднеме во малодушност, туку мораме да се потпреме 
врз заслугите на распнатиот и воскреснат Спасител. Погледни и 
живеј! Исус ни дал свој збор; Тој ќе ги спаси сите оние што доаѓаат кај 
него. Иако милиони на кои им е потребно исцелување ќе ја отфрлат 
неговата понудена милост, ниеден што ќе ги прифати неговите заслуги 
нема да пропадне.“ – Патријарси и пророци, 432.

„Иако грешникот не може да се спаси со своја сила, тој сепак мора 
нешто да преземе за да си обезбеди спасение. Христос вели: ‘Оној 
што доаѓа при мене нема да го истерам надвор’ (Јован 6:37). Значи, 
ние мораме да дојдеме кај него; и ако се каеме за нашите гревови, 
мораме да веруваме дека Тој ќе не прими и ќе ни прости. Верата е дар 
од Бога, но од нас зависи дали ќе ја оживотвориме.“ – Патријарси и 
пророци, 431.

Петок                 5. јуни

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Едомците не биле уништени во тоа време?
2. Што можеме да научиме од искуството на Мојсеј и Арон за далекусежните 

последици од само едно дело?
3. Кој образец на размислување доведува до мрморење?
4.  Кој единствен лек бил обезбеден против каснувањето од змија? Каде се 

наоѓала моќта на исцелувањето во бакарната змија?
5. Каде треба да гледаме за да се спасиме од гревот? Што уште е вклучено во 

гледањето?
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 11. лекција         Сабота, 13. јуни 2020. 

Победа над Сихон и Ог 
„Довери Му го патот свој на Господ и во Него верувај и Тој ќе делува“ 

(Псалм 37:5).

„Непоколебливата вера на нивниот водач го вдахнувала целиот народ 
со доверба во Бога. Сите се потпреле врз неговата семожна рака и таа 
не ги напуштала. Пред Војводата на Господовата војска не можеле да 
се одржат ниту силните џинови, ниту со бедеми опашаните градови, 
ниту вооружената војска, ниту планинските тврдини.“ – Патријарси и 
пророци, 436.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Патријарси и пророци, 433–437.  

Недела                  7. јуни

1. НА ИЗРАЕЛ МУ СЕ ЗАКАНУВА УНИШТУВАЊЕ

а. Какви упатства добиле Израелците во врска со Моавците и 
Аморејците? Второзаконие 2:9,19.

_______________________________________________________________________

б. Кога Израелците стигнале во земјата на Аморејците, каква 
порака му испратил Мојсеј на Сион, нивниот цар, и каков бил 
неговиот одговор? Второзаконие 2:26-30, Броеви 21:21-23. 

„Одговорот (Сионов) бил решително одбиен; а сите аморејски чети 
биле повикани да му се спротивстават на навлегувањето на странците. 
Израелците многу се исплашиле од таа силна војска, бидејќи биле 
неподготвени за судир со добро вооружените и извежбани сили. Во 
врска со воената вештина, нивните непријатели уживале предимство. 
И, според сите човечки проценки, Израелците бргу морале да го 
дочекаат својот крај.

Но Мојсеј постојано го насочувал погледот кон столбот од облак 
и постојано го храбрел народот велејќи дека знакот на Божјото 
присуство е сѐ уште со нив. Истовремено им советувал да сторат 
сѐ што е во човечката моќ да се приготват за војна. Нивните 
непријатели желно го очекувале почетокот на битката, убедени дека 
неприготвените Израелци ќе ги збришат од лицето на земјата.“ – 
Патријарси и пророци, 433,434.
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Понеделник             8. јуни
 

2. АМОРЕЈЦИТЕ БИВААТ ПОБЕДЕНИ
а. Какво упатство дошло од Сопственикот на целата земја  до 

водачот на Израел? Второзаконие 2:31.

б. Што е пророкувано за Аморејците во времето на Аврам? 
Создавање 15:16.

„Иако Аморејците биле идолопоклоници и поради своето 
големо беззаконие заслужиле праведна казна, Бог сепак ги штедел 
четиристотини години за да им даде несомнени докази за тоа дека Тој 
е единствен вистински Бог, Творец на небото и земјата. Сите негови 
чуда што ги сторил изведувајќи ги Израелците од Египет, ним им биле 
познати. Имале доволно докази и можеле да ја запознаат вистината 
само кога би сакале да се одвратат од своето идолопоклонство. Но 
тие ја отфрлиле светлината и им се предале на своите идоли.

Кога Господ по вторпат го довел својот народ до границите на 
Ханан, на тие незнабожечки народи им се дадени нови докази за 
неговата моќ. Дека Бог бил со Израелците се видело уште по тоа што 
го победиле царот Арад и Хананците, како и врз основа на чудото 
сторено со цел да ги спаси оние што умирале од нападот на змиите 
отровници... Тие во својот премин и задржување покрај границите на 
Едом, Моав и Амон не пројавувале дух на непријателство, на луѓето не 
им нанесувале никаква штета ниту пак им правеле некакво зло. Кога 
стигнале до аморејските граници, замолиле да им дозволат само да 
преминат низ нивната земја, ветувајќи дека ќе ги почитуваат истите 
оние правила кон кои се придржувале во својот контакт со другите 
народи покрај чиишто граници поминувале. Меѓутоа, кога царот 
на Аморејците ја одбил оваа учтива молба и пркосно собрал војска 
за борба, чашата на нивното беззаконие се преполнила и Господ 
ја употребил својата сила да ги уништи.“ – Патријарси и пророци, 
434,435.
в. Каков бил исходот на битката? Второзаконие 2:32-35; Броеви 

21:24.
„Израелците ја преминале реката Арнон и напредувале кон 

непријателот. Настанал вооружен судир од кој Израелците излегле 
како победници. Користејќи го тоа предимство, тие набргу ја 
запоседнале целата аморејска земја. Непријателите на Господовиот 
народ всушност ги победувал Војводата на Господовата војска; Тој тоа 
можел да го стори пред триесет и осум години само кога Израел би 
имал доверба во Него.“ – Патријарси и пророци, 435.
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Вторник             9. јуни

3. ДА СЕ ИМА ДОВЕРБА ВО БОГА 

а. Како Давид прикладно го опишува Мојсеевиот став кога 
слушнал за големата хананска војска? Псалм 112:7,8.

_______________________________________________________________________

„Помош и милост, доволна во сите околности, му ветува Оној 
чијшто збор е вечна вистина. Неговите, секогаш сигурни раце, цврсто 
ја држат во своите прегратки душата која му се обраќа за помош. 
Свесни за Неговата грижа за нас, можеме да бидеме сигурни и 
спокојно да кажеме. ‘Во денот кога страв ме обзеде, јас тебе ти се 
доверувам’ (Псалм 56:3). На сите што се надеваат во Него, Бог им ги 
исполнува своите ветувања.“ – Делата на апостолите, 467.
б. Што Мојсеј со сигурност можел да каже откако го победил 

хешбонскиот цар Сион? Второзаконие 2:36. Како народот бил 
охрабрен?

„Во таа пригода Евреите си спомнале како нивната војска, кога 
еднаш тргнала во бој, била поразена и илјадници загинале. Но тогаш 
постапиле сосема спротивно на Божјата наредба. Оделе без Мојсеја, 
од Бога одредениот водач, без столбот од облак, знакот на Божјото 
присуство, и без ковчегот на заветот. А сега Мојсеј бил меѓу нив и им 
ги засилувал срцата со зборови на вера и надеж. Обвиен во столб од 
облак, пред нив одел Божјиот Син, а светиот ковчег ја придружувал 
војската.“ – Патријарси и пророци, 437.
в. Во што можеме да бидеме сигурни додека патуваме низ 

животот на оваа земја? Филипјаните 1:6.
„Оние што живеат среде опасностите на последните денови, треба 

да сфатат дека исто како и на почетокот на своето искуство, вистината 
ги обединила со Спасителот, па така и Оној кој е почеток и завршеток 
на нивната вера, ќе го усоврши делото што го започнал во нив. Бог е 
верен, преку кого сме повикани на заедништво со неговиот Син. Кога 
мажите и жените соработуваат со Бога во извршувањето на делото 
што им го дал, тие одат напред од сила во уште поголема сила. Додека 
покажуваат едноставна вера, верувајќи од ден на ден дека Бог ќе ги 
утврди во Христа, Тој им зборува како што некогаш му зборувал на 
стариот Израел: ‘Зашто ти си свет народ на Господ, твојот Бог; тебе те 
избра Господ, твојот Бог, за да бидеш негов сопствен народ меѓу сите 
народи, што се на земјата’“ (Второзаконие 7:6). – Our High Calling, p. 
24.
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Среда              10. јуни

4. ПОБЕДА НАД ОГ, ЦАРОТ НА ВАСАН

а. Која биле следната цел на Израелците, по победата над Сион? 
Второзаконие 3:1. Опишете ја земјата на васанскиот народ. 

„Војската на Израелците се упатила понатаму, полна со надеж и 
храброст. Одејќи постојано кон север, наишле на една земја која 
претставувала вистинска проверка за нивната храброст и доверба во 
Бога. Пред нив се простирало моќното и густо населено царство Васан, 
полно со големи утврдени градови кои и денеска предизвикуваат 
восхит кај светот: ‘Шеесет градови... утврдени со високи ѕидови, порти и 
довратници, освен други многубројни места без ѕидови’ (Второзаконие 
3:4,5).“ – Патријарси и пророци, 435.
б. Каква порака му испратил Бог на Мојсеј во врска со Ог и 

неговата војска, и каков бил исходот од битката? Броеви 
21:34,35; Второзаконие 3:2-7.

„Пред Војводата на Господовата војска не можеле да се одржат 
ниту силните џинови, ниту со бедеми опашаните градови, ниту 
вооружената војска, ниту планинските тврдини. Господ ја водел својата 
војска и Господ го разбивал непријателот; Господ победувал во полза 
на Израел. Горостасниот цар бил уништен заедно со својата војска, а 
Израелците ја зазеле целата негова земја. Така Господ го истребил од 
земјата тој чуден народ кој се предал на безбоштво и на гнасотиите на 
идолопоклонството.“ – Патријарси и пророци, 436.
в. Како Господ му помогнал на својот народ во војната против 

двајцата аморејски цареви, Сион и Ог? Исус Навин 24:12. 
Како новата генерација на Израелците ги виделе грешките на 
нивните татковци.

_______________________________________________________________________

„При освојувањето на Галад и Васан, многу Израелци си спомнале 
за настаните од пред четириесет години што се одиграле во Кадис и 
поради кои Израелците биле осудени на долго талкање низ пустината. 
Сега увидувале дека извештајот на извидниците за ветената земја 
во голема мера бил точен. Градовите биле опашани со многу високи 
ѕидови, а ги чувале џинови спрема кои Евреите изгледале како 
вистински џуџиња. Сега можеле да се уверат дека кобната грешка на 
нивните татковци се состоела во тоа што немале доверба во Божјата 
сила. Само тоа ги спречило веднаш да влезат во ветената земја.“ – 
Патријарси и пророци, 436.
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Четврток            11. јуни

5.  ПОУКА ЗА НАС
а.  Каква поука можеме да извлечеме кога ќе видиме како 

Израел, иако малуброен од човечка гледна точка, триумфирал 
над своите непријатели? Захарија 4:6.

„Кога ќе се спореди со безбројните милиони жители на светот, 
Божјиот народ, како и секогаш, е едно малечко стадо. Меѓутоа, ако 
биде постојан во вистината како што е откриена во неговата Реч, Бог 
ќе биде негово прибежиште. Секогаш ќе се наоѓа под сигурна заштита 
и под закрила на Семоќниот.“ – Делата на апостолите, 590.

„Зарем Бог не е мнозинство? Ако сме на страната на Бога кој ги 
создал небото и земјата, зарем не сме на страната на мнозинството? 
Ние на своја страна имаме ангели кои се ненадминливи во сила.“ – 
Умереност, 258.

б. На што нѐ учи овој настан? Псалм 37:1-3,5.

„Тоа искуство содржи поука и за нас. Силниот Израелов Бог е и наш 
Бог. Во него можеме да имаме доверба и ако ги држиме неговите 
заповеди, Тој ќе работи за нас исто толку очигледно како и некогаш 
што работел за својот народ. Секој што настојува да оди по патеката 
на должноста, понекогаш ќе се соочува со сомневање и неверување. 
Повремено на патот ќе се појават навидум непремостливи пречки така 
што срцето на оние што ќе паднат во малодушност ќе се обесхрабри, 
но ним Бог им порачува: Само напред! Вршете ја својата должност по 
секоја цена. Тешкотиите што изгледаат толку страшни и ја исполнуваат 
вашата душа со страв, ќе исчезнат штом ќе тргнете напред по патеката 
на послушноста, понизно надевајќи се во Бога.“ – Патријарси и 
пророци, 437.

Петок                 12. јуни

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
 

1. Во подготовката за војна против Аморејците, како Израелците 
покажале делотворна вера?

2. Зошто Бог сѐ уште ги штеди злите жители на овој свет денес?
3. Исто како што сакал да го утврди Израел во Ханан, во што сака да нѐ 

утврди денес?
4. Што сфатила следната генерација на Израелците во врска со фокусот 

на нивните татковци?
5. Што ќе се случи кога ќе ја извршиме нашата должност без оглед на 

пречките на патот?
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12. лекција          Сабота, 20 јуни 2020.

Отпадништво на Јордан
„Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне“ (1. 

Коринтјаните 10:12).

„Сатаната во овие последни денови особено работи на тоа да го 
запоседне умот на младите, да ги расипе мислите и да ги разгори 
страстите; бидејќи тој знае дека на тој начин може да ги наведе и на 
нечисти дела, и на тој начин сите благородни способности на умот ќе 
станат изопачени.“ – The Signs of the Times, January 26, 1882.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Патријарси и пророци, 453-461. 

Недела                 14. јуни

1. БОЖЈАТА БЛАГОНАКЛОНЕТОСТ НАША ЗАШТИТА

а. Што се обидел да направи Валак, царот на Моав? Броеви 
22:2,3, 5-7?

_______________________________________________________________________

б. Зошто Валам не можел да го проколне Израел? Броеви 22:38; 
23:8.

_______________________________________________________________________

в. Кој факт за духовната состојба на Израел беше уште една 
причина зошто тие не можеле да бидат проколнати? Броеви 
23:21. На кој начин ова е толку охрабрувачко за нас.

„Сѐ додека биле под Божја заштита, не можела да ги совлада ниту една 
нација, ниту еден народ, без оглед на тоа колку сатаната им помагал во 
тоа. Цел свет мора да му се восхитува на чудесното дело што го извел 
Бог за својот народ еден човек, кој решил да појде по грешен пат, во 
толкава мера бил обземен со Божја сила, што со возвишен и со силен 
поетски јазик, наместо планираното проклетство, изрекол најдрагоцени 
и најбогати благослови. А Божјата милост, откриена на Израелците во 
тоа време, требало да биде залог дека Тој во секое време ќе ги заштити 
своите послушни и верни деца. Кога сатаната ќе ги инспирира лошите 
луѓе да го осудуваат да го мачат и да го уништуваат Божјиот народ, тие ќе 
си спомнат токму за овој случај и со тоа ќе ја засилат својата храброст и 
доверба во Бога.“ – Патријарси и пророци, 449.
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Понеделник             15. јуни
 

2. БЛАГОСЛОВИ И ПРОРОЧКИ ВЕТУВАЊА

а. Со кои благослови Бог го инспирирал Валам да ги изговори 
за Израел? Прв благослов: Броеви 23:7-10. Втор благослов: 
Броеви 23:18-24. Трет благослов: Броеви 24:5-9.

б. Какво пророштво изговорил Валам за Израел и за Месијата кој 
доаѓа? Броеви 24:15-17.

„Божјата светлина секогаш свети среде темнината на незнабоштвото. 
Додека ги проучувале ѕвездените пространства и упорно се обидувале 
да ја откријат тајната скриена во нивните блескави патишта, тие мудреци 
ја набљудувале славата на Творецот. Барајќи поголемо знаење, ги 
проучувале светите еврејски списи. Во нивната земја се чувале пророчки 
списи што го претскажувале доаѓањето на божествениот Учител. Валам 
припаѓал на врачарите, иако едно време бил Божји пророк; преку 
Светиот Дух тој претскажал благосостојба во Израел и доаѓањето на 
Месијата, а неговите пророштва се пренесувале во преданија од столетие 
во столетие. Меѓутоа во Стариот завет доаѓањето на Спасителот било 
претскажано многу појасно.“ – Копнежот на вековите, 59,60.
в. Што пророкувал Валам за судбината на народите што тогаш 

живееле во ветената земја? Броеви 24:17-23.
„Бог на секој народ му дава одредено време на милост и проба. Тој 

на сите им испраќа светлина и докази кои, доколку бидат примени, ќе 
ги спасат од пропаст, но ако бидат одбиени како што тоа го направиле 
Евреите, неизбежно ќе ги погоди Неговиот оправдан гнев и казна. Ако 
луѓето го одбијат понуденото милосрдие и изберат темнина наместо 
светлина, тие ќе ги пожнеат последиците од својот избор.“ – Коментари 
на библиските текстови, 321. 

„Семожниот сѐ уште води непогрешлива сметка за животот на секој 
народ. Таа сметка останува отворена сѐ додека Неговата милост се 
нуди повикувајќи на покајание; но кога ќе се достигне мерата што Бог ја 
утврдил, ќе почне излевањето на гневот. Сметката е затворена. Божјото 
трпение престанува. Повеќе милоста не се застапува во нивна корист.

Гледајќи низ вековите, пророкот (Езекиел) го видел ова време. 
Народите на овој век примиле поголема милост од сите поранешни. 
Ним им се дадени најголемите небесни благодети, но тие станаа уште 
погорди, полакоми, уште поголеми идолопоклоници, неблагодарни и 
уште повеќе го презираат Господа. Тие брзо ја затвораат својата сметка 
кај Бога.“ – 5. Сведоштво, 208.
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Вторник             16. јуни

3. НЕЗАСЛУЖЕНА КЛЕТВА НЕМА ДА ДОЈДЕ 

а. Со кои измами сатаната се обидел да ги зароби Израелците 
додека тие биле на прагот за влез во ветената земја? Броеви 
25:1.

_______________________________________________________________________

б. Што направиле Моавците за да ги одвлечат Израелците уште 
подалеку од Бога? Броеви 25:2,3.

„Според советот на Валама, моавскиот цар приредил голема 
свеченост во чест на своите богови и потајно средил Валам да ги 
наговори Израелците и тие да земат учество во тоа. Бидејќи овие 
го сметале за Божји пророк, нему не му било тешко да ја постигне 
својата цел. Голем дел од народот пошол по него да присуствува на 
свеченостите. Се осмелиле да стапат на забранета почва и се сплеткале 
во мрежите на сатаната. Восхитени од музиката и играта и намамени 
од убавината на незнабожечките калуѓерки, ја запоставиле својата 
верност кон Бога. Се придружиле кон веселбата и славјето, виното им 
го поматило разумот и ги урнало сите огради на самосовладувањето. 
Сетилноста потполно загосподарила и бидејќи својата совест ја 
извалкале со разврат дозволиле да бидат наговорени да се поклонат 
пред идолите. Принесувале жртви на незнабожечките олтари и 
учествувале во понижувачките обреди.

Не поминало многу време и овој отров како смртоносна зараза 
се раширил низ целиот израелски логор. Победниците над 
непријателите во вооружената борба подлегнале пред лукавоста 
на незнабожечките жени. Се чинело како сиот народ да е маѓепсан. 
Старешините и водечките луѓе меѓу првите згрешиле, а и мнозина од 
народот, така што отпадот станал општ. ‘И му се поклони Израел на 
Ваал-Фегор’ (Броеви 25:3).“ – Патријарси и пророци, 454.
в. Која брза казна ја испратил Бог врз непослушните? Зошто? 

Броеви 24:4,5,9.

„Во логорот се појавила страшна зараза во која подлегнале 
десетици илјади луѓе. Бог им наредил на судиите да ги казнат 
со смрт водачите во овој отпад. Наредбата веднаш е извршена. 
Престапниците веднаш биле погубени, а нивните тела биле обесени 
пред очите на цел Израел, со цел народот, гледајќи како Господ строго 
постапува со нивните водачи длабоко да почувствува колку на Бога 
му е гнасен нивниот грев и стравотијата на неговиот гнев против нив.“ 
– Патријарси и пророци, 455.
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Среда             17. јуни

4. ЗАМКАТА НА СЕНЗУАЛНОСТА
а. Кои гревови се наоѓаат меѓу делата на грешната човечка 

природа? Галатјаните 5:19. Колку е распространет гревот на 
блуд и разврат во нашево време. 

„Развратот е особен грев на овој век. Никогаш гревот толку дрско 
не ја подигал својата изопачена глава како денес. Луѓето изгледа како 
да се отапени и оние кои ги љубат позитивните особини особено се 
обесхрабрени од дрскоста, силата и превласта на гревот. Расипаноста 
не е ограничена само на неверниците и на исмевачите. Би сакала да 
е тоа така, но не е. Грешат многу мажи и жени коишто ја исповедаат 
Христовата вера... Секој христијанин мора да научи да ги воздржува 
своите страсти и да се раководи според начелата. А ако не прави така, 
не е достоен да се нарече христијанин.“ – 2. Сведоштво, 346,347.
б. Додека стоиме денес на границата на небесниот Ханан, каква 

лекција можеме да научиме од отпадот на Израел на Јордан? 
1. Коринтјаните 10:8,12. 

„Во сите столетија на сите страни се забележувале такви карактерни 
црти како остатоци на брод парчосан на карпата на грешните страсти. 
Денеска, кога се приближуваме кон крајот на времето и кога Божјиот 
народ стои на границата на небесниот Ханан, сатаната, како и во 
минатото двојно ќе ги зголеми своите напори за да ги спречи да 
влезат во ветената земја. Тој поставува свои стапици пред секоја 
душа. Оттаму сите мора да бидат претпазливи, а не само неуките 
и необразованите. Тој ќе смисли искушенија дури и за оние што се 
наоѓаат на највисоки положби и на најсвети должности; ако му појде 
од рака да ја извалка нивната душа, тогаш ќе може да уништи и многу 
други. И денеска тој се служи со исти средства како и пред три илјади 
години. Со помош на пријателство со светот, со помош на шармот 
на убавината, со желбата за задоволства, со веселбата, со различни 
свечености и со чаша вино, тој наведува на престап на седмата 
заповед.“ – Патријарси и пророци, 457.

„Сетилните задоволства го слабеат умот и ја понижуваат душата. 
Животинските страсти ги отапуваат моралните и интелектуалните 
сили; робовите на страстите никогаш не можат да ја сфатат 
светата обврска да го држат Божјиот закон да ја ценат службата на 
помирување или да имаат вистински поим за вредноста на душата. 
Добротата, чистотата и вистината, Божјиот страв и љубовта кон 
светите нешта сите овие свети чувства и благородни стремежи што го 
врзуваат човекот со небесниот свет стануваат уништени во огнот на 
желбите.“ – Патријарси и пророци, 458.
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Четврток            18. јуни

5.  ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ГРЕВОВИТЕ НА ОВА ВРЕМЕ

а.  Кои предупредувања имаат за цел да нѐ сочуваат од отпадот, 
особено денес во нашата подготовка за небото? 2. Коринтјаните 
6:17, Јаков 4:4.

„Со тоа што се дружеле со идолопоклониците и што учествувале во 
нивните свечености, Евреите биле наведени на престап на Божјиот закон 
и така навлекле казна врз својот народ. И денеска сатаната има најмногу 
успех во мамењето на Христовите следбеници на грев кога ќе ги наведе 
да се дружат со грешниците и да уживаат во нивните задоволства. ‘Затоа 
излезете од нивната средина и одделете се вели Господ! Не допирајте се 
до ништо нечисто, и јас ќе ве примам’ (2. Коринтјаните 6:17). Бог и денеска 
бара од својот народ јасно да се разликува од другиот свет во своите 
навики, во моралот и во начелата, како што го барал тоа во старо време 
од Израел. Доколку верно се придржува кон неговата наука, таа разлика 
ќе постои не може поинаку. Опомените упатени во тоа време до Евреите 
да не се мешаат со незнабошците, не се помалку непосредни и јасни од 
опомените кои на христијаните им забрануваат да се прилагодуваат кон 
духот и обичаите на неверниците.“ – Патријарси и пророци, 458.

б.  Што можеме да сториме за да го избегнеме развратот? 1. 
Петрово 1:13; Филипјаните 4:8.

„Оние кои не сакаат да паднат во сатанските измами, мораат добро да 
ги чуваат приодите на својата душа и да се трудат да не читаат, гледаат 
или слушаат она што наведува на нечисти мисли. Не смее да им се 
дозволи на мислите да се запираат на секое прашање што би можел да 
го дошепне непријателот на душите.“ – Делата на апостолите, 518.

„Секоја погрешна склоност може да биде потисната со Христова 
благодат, не на слаб, неодлучен начин, туку со цврста намера и одлучност 
да го направиме Христа за свој пример. Насочете ја својата љубов кон 
оние нешта кои Исус ги сакал, и одбегнувајте ги оние работи кои не ги 
зајакнуваат вашите благородни намери.“ – That I May Know Him, p. 135.

Петок                 19. јуни 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

 
1.  Што треба да ни даде надеж и храброст додека непријателите подготвуваат 

заговор против нас?
2. Како Валам бил искористен да ги просветли народите во врска со Христа?
3. Зошто Израелците биле лишени од Божја заштита на границите на Ханан?
4. Зошто е мошне важно да не се препуштаме на гревот на сензуалноста?
5. Како можеме своите мисли да ги одржиме чисти?
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 13. лекција           Сабота, 27. јуни 2020.

Смртта на Мојсеј
„И Мојсеј Му беше верен како слуга на целиот Негов дом, за 

да го посведочи она што требаше да се соопшти. Христос, како 
Син, е верен во Божјиот дом. Негов дом, пак, сме ние, само ако 
слободата и надежта, со кои се фалиме, ги запазиме до крај“ 
(Евреите 3:5,6).

„Како пастир на овците, Мојсеј научил да се грижи за слабите, 
да ги негува болните, трпеливо да ги бара заскитаните, грижливо 
и со љубов да ги задоволува желбите на младите јагниња како и 
потребите на постарите и изнемоштените.“ – Fundamentals of Chris-
tian Education, p. 343.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Патријарси и пророци, 469-480.

Недела                 21. јуни

1. МОЈСЕЈ ГО ОХРАБРУВА НАРОДОТ
а. Додека се приближувал крајот на Мојсеј, со какви охрабрувачки 

зборови тој најпрвин се обратил на народот, а потоа и на Исус 
Навин? Второзаконие 31:1-8.

„Посматрајќи го остарениот човек, кој набргу ќе исчезне од нивната 
средина, народот повторно си спомнал со длабока благодарност за 
неговата татковска нежност, за неговите мудри совети и неуморен труд. 
Колкупати нивните гревови предизвикувале оправдани Божји казни, 
па сепак, Мојсеевите искрени молитви сториле Бог да ги поштеди. 
Нивната болка уште повеќе ја засилувала грижа на совеста. Горко 
каејќи се, си спомнувале дека токму нивната изопаченост го навела 
Мојсеја на грев поради кој сега морал да умре. 

Исчезнувањето на нивниот омилен водач ќе претставува за 
Израелците многу поголем прекор од која и да е друга казна во случај 
Мојсеј да останал жив и да продолжил да ја исполнува својата задача. 
Бог сакал тие да почувствуваат дека не смеат да му го загорчуваат 
животот на својот иден водач, како што го правеле тоа со Мојсеј. Бог 
му зборувал на својот народ во вид на благослови со кои ги опсипувал, 
а ако тие не се ценат, тогаш во вид на скусување на истите за да ги 
поттикне да ги увидат своите гревови и да му се вратат со сето срце.“ – 
Патријарси и пророци, 470.

.



68 Библиски лекции, Април - Јуни  2020

Понеделник             22. јуни

2. ЧИТАЊЕ НА КНИГАТА НА ЗАКОНОТ 
а. Колку често од народот е барано да го слушаат читањето на 

законот, и од која група на луѓе тоа е барано? Второзаконие 
31:9-13.

_______________________________________________________________________

„Бог бара од родителите да ги обучуваат своите деца и со неуморна 
ревност да ги упатуваат во барањата на Неговиот закон, поучувајќи 
ги совесно и во Божји страв. Извршувањето на овие должности, кои 
Бог со толку сериозно нагласување им ги доверил на Израелците, исто 
така сериозно се бара и од денешните христијански родители.“ – 3. 
Сведоштво, 294.
б. Кој бил планот на Бога за Израел? Кои биле условите под кои 

требало да се исполни ова ветување? Второзаконие 28:12-14.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Овие ветувања кои му се дадени на Израел наменети се и на 
денешниот Божји народ.“ – 6. Сведоштво, 351.

в. Што им било дадено на Израелците како постојан потсетник 
на нивниот повик дека се посебен Божји народ? Броеви 
15:38,39. На што треба да нѐ потсети секој дел од облеката што 
ја носиме денес.

„На синовите на Израел, откако беа изведени од Египет, им беше 
наредено на работ од својата облека да стават едноставна лента со 
сина боја, за да се разликуваат од околните народи, и да означи дека 
тие се Божји посебен народ. Денес од Божјиот народ не се бара да 
носи посебен знак на својата облека. Но, во Новиот завет честопати 
ние сме упатени на примерот на старозаветниот Израел. Кога Бог 
во старо време на својот народ му дал така одредени упатства во 
поглед на нивната облека, зарем Тој нема да обрати внимание на 
облекувањето на својот народ и денес? Зарем не треба во своето 
облекување да се разликуваат од овој свет? Не треба ли Божјиот 
народ, кој е Негово особено богатство, да биде пример во поглед на 
облекувањето, и со својот едноставен стил да претставува укор за 
гордоста, суетата и екстравагантното претерување на таканаречените 
христијани кои го љубат овој свет? Бог го бара тоа од својот народ. 
Гордоста се укорува во Неговата Реч.“ – The Review and Herald, January 
23, 1900.
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Вторник             23. јуни

3. ПИШУВАЊЕ НА НОВА ПЕСНА
а. Кои  особини на Божјиот карактер се изнесени  во песната 

што ја напишал Мојсеј за доброто на народот? Второзаконие 
32:3,4,6.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како во оваа песна е прикажана Божјата грижа за Неговиот 
народ? Второзаконие 32:9-12. 

„Бог на Израелот му ги дал сите можности, му ги дал сите предимства 
за да може да му биде на чест на Божјото име и на благослов на 
соседните народи. Тој им ветил дека ќе ги ‘возвиши со чест, со 
име и со слава над сите народи’ ако одат по патот на послушноста 
(Второзаконие 26:19).“ – Воспитување, 40.

„(Бог) ги ослободил од ропство за да ги одведе во добра земја, земја 
која во своето провидение ја подготвил за нив како скривалиште од 
нивните непријатели. Тој сакаше да ги доведе кај Себе и да ги прегрне 
со Своите вечни раце; а како возврат за Неговата добрина и милост 
требало да го величаат Неговото име и да Го направат славно на 
земјата.“ – Пророци и цареви, 16.

в. Во која смисла целта на оваа песна била да му помогне на 
народот? Второзаконие 31:19-22. Што можеме да научиме од 
ова?

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

„За да ги всади овие вистини што подлабоко во срцата на 
присутните, големиот водач ги изразил со свети стихови. Таа песна 
била не само историска туку и пророчка. Изнесувајќи го чудесното 
Божјо постапување со својот народ во минатото, истовремено ги 
осветлил и значајните настани на иднината и конечната победа на 
верните кога Христос повторно ќе дојде во сила и слава. На народот 
му било наложено добро да ја запамети таа пророчка песна и да 
им ја пренесе на своите деца и на децата на своите деца. Таа песна 
морала да се пее кога народот ќе се собере на богослужение и да се 
повторува при поаѓањето на секојдневните должности. Должност на 
родителите била тие зборови да ги всадат во чувствителната душа 
на децата така за тие никогаш да не ги заборават.“ – Патријарси и 
пророци, 467.
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Среда              24. јуни

4. ПРОРЕКУВАЊЕ НА ХРИСТОВОТО ДОАЃАЊЕ 

а. Што рекол Мојсеј за првото Христово доаѓање? Второзаконие 
18:15,18. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Кој укор им го упатил Исус на Евреите во врска со ова 
пророштво? Јован 5:45-47.

„Има такви кои тврдат дека веруваат и дека ги проповедаат 
вистините на Стариот завет, отфрлајќи ги едновремено вистините на 
Новиот. Но, одбивајќи да ги прифатат Христовите учења, покажуваат 
дека не веруваат во она што го кажале патријарсите и пророците. 
Христос рекол: ‘Зашто, ако му бевте верувале на Мојсеј, и Мене ќе 
Ми поверувавте, зашто тој пишуваше за Мене’ (Јован 5:46). Оттаму 
во нивното учење нема вистинска сила дури тоа да е земено и од 
Стариот завет.

Мнозина кои тврдат дека веруваат во евангелието и кои го 
проповедаат, прават слична грешка. Тие ги отфрлаат старозаветните 
списи, за кои Христос рекол: ‘Ги истражувате Писмата, зашто вие 
мислите дека во нив имате живот вечен; а токму тие сведочат за Мене’ 
(Јован 5:39). Отфрлајќи го Стариот, всушност го отфрлаат Новиот, зашто 
двата дела сочинуваат нераскинлива целост. Никој не може правилно 
да го претстави Божјиот закон без евангелието или евангелието без 
законот. Законот е воплотено евангелие, а евангелието е објаснување 
на законот. Законот е корен, а евангелието мирисен цвет и плод што 
го донел коренот.“ – Христовите очигледни поуки, 128.

в. Во која смисла Мојсеј бил претслика на Христос? Евреите 3:5,6.

„Мојсеј бил Христова претслика. Самиот тој им рекол на 
Израелците: ‘Господ, твојот Бог, ќе ти дигне пророк од браќата твои, 
како мене, – Него слушајте Го’ (Второзаконие 18:15). Бог видел дека 
е потребно Мојсеј да помине низ школа на страдања и лишувања за 
да се оспособи да ги поведе израелските чети во земниот Ханан. А 
Божјиот Израел на својот пат кон небесниот Ханан има Војсководител 
на кого не му е потребна никаква земна подготовка за да се оспособи 
за Божји водач; а сепак, и Тој бил усовршен низ страдања, ‘зашто 
во она, што Сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на 
искушуваните да им помогне’ (Евреите 2:18). Кај нашиот Спасител 
немало човечки слабости ниту несовршености, а сепак умрел за нам 
да ни овозможи пристап во ветената земја.“ – Патријарси и пророци, 
480.
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Четврток            25. јуни

5. МОЈСЕЕВАТА СМРТ И ВОСКРЕСЕНИЕ
а. Каква заповед и ветување добил Мојсеј од Господа кога го 

завршил своето дело? Второзаконие? 32:49,50,52.
„Во таа самотија Мојсеј се осврнал на својот живот во кој имало 

толку многу маки и неволји од оној ден кога им го свртел грбот на 
дворските почести и на предимството да седне па египетскиот престол 
со цел својата судбина да ја поврзе со судбината на избраниот народ...

Меѓутоа, тој не се жалел поради тоа што носел товар. Знаел дека 
сам Бог ги одредил неговите задачи и неговото дело.“ – Патријарси 
и пророци, 471,472.

б. Како Бог го вратил Мојсеј во живот, и која група на свети ги 
претставувале Мојсеј и Илија на гората на преобразувањето? 
Јуда 9; Матеј 17:1-5.

„На Гората на преобразувањето Мојсеј бил сведок на Христовата 
победа над гревот и смртта. Тој ги претставувал оние, кои при 
воскреснувањето на праведните ќе бидат подигнати од гробот. Илија, 
кој бил вознесен на небото, не вкусувајќи смрт, ги претставувал оние, 
кои ќе живеат на Земјата при второто Христово доаѓање и кои ‘ќе се 
преобразат наеднаш, за миг, на гласот на последната труба’ кога ‘ова 
смртното ќе се облече во бесмртно’ и ‘ова распадливо ќе се облече 
во нераспадливост’ (1. Коринтјаните 15:51-53).“ – Копнежот на 
вековите, 421,422.

Петок                 26. јуни

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како народот гледал на Мојсеј, сега кога тој се подготвувал да умре? 
Зошто?

2. Како нашиот повик како деца на Царот над царевите, треба да влијае врз 
начинот на нашето облекување и начинот на кој ги облекуваме нашите 
деца?

3. Кој е еден од начините на кои родителите можат длабоко да ги втиснат 
вистините во умот на своите деца? Како сатаната злобно се обидува да го 
искористи истото средство во спротивна насока? 

4.  На кој начин ние го отфрламе Христа ако го отфрламе Стариот завет?
5. Зошто Мојсеј не покажал никакво жалење додека го споредувал богатството 

и славата од кои се одрекол во замена за живот на страдање и тешкотии?
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1. Среда Созд. 37:1-4. 8 Свед. 63 Изр. 17:20-28. 
2. Четврток Созд. 37:5-11. 8 Свед. 64 Изр. 18:1-6. 
3. Петок Созд. 37:12-17. Сонцето заоѓа во 19 01 
4. Сабота Езек. 20:11,12. Сонцето заоѓа во 19 02 
5. Недела Созд. 37:18-22. 8 Свед. 65 Изр. 18:8-13. 
6. Понеделник Созд. 37:23-27. 8 Свед. 66 Изр. 18:14-19. 
7. Вторник Созд. 37:28-36. 8 Свед. 67 Изр. 18:20-24. 
8. Среда Созд. 39:1-4. 8 Свед. 68 Изр. 19:1-5. 
9. Четврток Созд. 39:5,6. 8 Свед. 70 Изр. 19:11-17. 

10. Петок Созд. 39:19-23. Сонцето заоѓа во 19 09 
11. Сабота Езек. 20:19,20. Сонцето заоѓа во 19 10 
12. Недела Созд. 40:1-6. 8 Свед. 71 Изр. 19:20-25. 
13. Понеделник Созд. 40:7-11. 8 Свед. 72 Изр. 19:26-29. 
14. Вторник Созд. 40:12-15. 8 Свед. 73 Изр. 20:1-6. 
15. Среда Созд. 40:16-19. 8 Свед. 74 Изр. 20:7-11. 
16. Четврток Созд. 40:20-23. 8 Свед. 75 Изр. 20:13-20. 
17. Петок Созд. 41:1-7. Сонцето заоѓа во 19 16 
18. Сабота Марко 2:27,28. Сонцето заоѓа во 19 17 
19. Недела Созд. 41:8-13. 8 Свед. 76 Изр. 20:21-24. 
20. Понеделник Созд. 41:14-21. 8 Свед. 77 Изр. 20:28-30. 
21. Вторник Созд. 41:22-26. 8 Свед. 78 Изр. 21:1-6. 
22. Среда Созд. 41:27-32. 8 Свед. 79 Изр. 21:12-16. 
23. Четврток Созд. 41:33-37. 8 Свед. 80 Изр. 21:23-27. 
24. Петок Созд. 41:38-41. Сонцето заоѓа во 19 24 
25. Сабота Матеј 24.20,21. Сонцето заоѓа во 19 25 
26. Недела Созд. 41:42-46. 8 Свед. 81 Изр. 22:1-6. 
27. Понеделник Созд. 41:47-49. 8 Свед. 82 Изр. 22:9-13. 
28. Вторник Созд. 41:53-57. 8 Свед. 83 Изр. 22:19-23. 
29. Среда Созд. 42:1-8. 8 Свед. 84 Изр. 22.24-29. 
30. Четврток Созд. 42:9-14. 8 Свед. 85 Изр. 23.10-15. 

 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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Мај - 2020. 

 

 
1. Петок Созд. 42:15-20. Сонцето заоѓа во 19 32 
2. Сабота Лука 6:1-3. Сонцето заоѓа во 19 33 
3. Недела Созд. 42:21-24. 8 Свед. 86. Изр. 23:20-26. 
4. Понеделник Созд. 42:25-28. 8 Свед. 87. Изр. 23.29-32. 
5. Вторник Созд. 42:29-34. 8 Свед. 88. Изр. 24:1-6. 
6. Среда Созд. 42:35-38. 8 Свед. 89. Изр. 24:10-12. 
7. Четврток Созд. 43:1-7. 8 Свед. 90. Изр. 24:15-20. 
8. Петок Созд. 43:8-14. Сонцето заоѓа во 19 40 
9. Сабота Марко 3:1-4. Сонцето заоѓа во 19 41 

10. Недела Созд. 43:15-18. 8 Свед. 91. Изр. 24:24-29. 
11. Понеделник Созд. 43:19-23. 8 Свед. 92. Изр. 24:30-34. 
12. Вторник Созд. 43:24-30. 8 Свед. 93. Изр. 25:8-13. 
13. Среда Созд. 44:1-6. 8 Свед. 94. Изр. 25:17-22. 
14. Четврток Созд. 44:7-10. 8 Свед. 95. Изр. 25:25-28. 
15. Петок Созд. 44:11-15. Сонцето заоѓа во 19 47 
16. Сабота Марко 12:5-8. Сонцето заоѓа во 19 48 
17. Недела Созд. 44:16-20.  8 Свед. 96. Изр. 26:1-5. 
18. Понеделник Созд. 44:21-26.  8 Свед. 97. Изр. 26:12-19. 
19. Вторник Созд. 44:27-34. 8 Свед. 98. Изр. 26:20-22. 
20. Среда Созд. 45:1-5. 8 Свед. 99. Изр. 26:24-28. 
21. Четврток Созд. 45:6-11. 8 Свед. 100. Изр. 27:1-6. 
22. Петок Созд. 45:12-15. Сонцето заоѓа во 19 54 
23. Сабота 2. Лет. 36:21.  Сонцето заоѓа во 19 55 
24. Недела Созд. 45:17-22. 8 Свед. 101. Изр. 28:1-5. 
25. Понеделник Созд. 45:23-28. 8 Свед. 102. Изр. 28:9-13. 
26. Вторник Созд. 46:1-4. 8 Свед. 103. Изр. 28:21-24. 
27. Среда Созд. 46:5-7. 8 Свед. 104. Изр. 28:25-28. 
28. Четврток Созд. 46:26-30. 8 Свед. 105. Изр. 29:1,2. 
29. Петок Созд. 47:5-10. Сонцето заоѓа во 20 00 
30. Сабота Матеј 5:17,18. Сонцето заоѓа во 20 01 
31. Недела Созд. 47:27-31. 8 Свед. 106. Изр. 29:18-23. 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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Јуни - 2020. 
 
 
 

 
1. Понеделник Созд. 48:1-5. 8. Свед. 107. Изр. 30:4-9. 
2. Вторник Созд. 48:8-12. 8. Свед. 108. Проп. 1:1-8. 
3. Среда Созд. 48:15,16. 8. Свед. 109. Проп. 1:14-18. 
4. Четврток Созд. 48:20-22. 8. Свед. 110. Проп. 2:4-8. 
5. Петок Созд. 49:1-4. Сонцето заоѓа во 20 05 
6. Сабота Јован 5:5-11. Сонцето заоѓа во 20 06 
7. Недела Созд. 49:5-7. 8. Свед. 111. Проп. 2:9-13. 
8. Понеделник Созд. 49:8-12. 8. Свед. 112. Проп. 2:16-19. 
9. Вторник Созд. 49:13-15. 8. Свед. 113. Проп. 2:20-23. 

10. Среда Созд. 49:16-18. 8. Свед. 114. Проп. 3:1-8. 
11. Четврток Созд. 49:19-21. 8. Свед. 115. Проп. 3:9-14. 
12. Петок Созд. 49:22-26. Сонцето заоѓа во 20 09 
13. Сабота Јован 5:15-18. Сонцето заоѓа во 20 10 
14. Недела Созд. 49:27,28. 8. Свед. 116. Проп. 3:15,16. 
15. Понеделник Созд. 50:1-6. 8. Свед. 117. Проп. 4:1-4. 
16. Вторник Созд. 50:10-14. 8. Свед. 118. Проп. 4:6-12. 
17. Среда Созд. 50:15-20. 8. Свед. 119. Проп. 5:1-5. 
18. Четврток Созд. 50:21-26. 8. Свед. 120. Проп. 5:6-9. 
19. Петок Излез  1:1-6. Сонцето заоѓа во 20 12 
20. Сабота Дела 13:14,15. Сонцето заоѓа во 20 12 
21. Недела Излез  1:7-12. 8. Свед. 121. Проп. 5:10-13. 
22. Понеделник Излез  1:20-22. 8. Свед. 122. Проп. 6:1-3. 
23. Вторник Излез  2:1-6. 8. Свед. 123. Проп. 7:1-6. 
24. Среда Излез  2:7-10. 8. Свед. 124. Проп. 7:13-18. 
25. Четврток Излез  2:11-15. 8. Свед. 125. Проп. 7:19-23. 
26. Петок Излез  2:16-21. Сонцето заоѓа во 20 13 
27. Сабота Дела 13:26-28. Сонцето заоѓа во 20 13 
28. Недела Излез  2:23-25. 8. Свед. 126. Проп. 7:28,29. 
29. Понеделник Излез  3:1-6. 8. Свед. 127. Проп. 8:1-6. 
30. Вторник Излез  3:7-11. 8. Свед. 128. Проп. 8:9-12. 

 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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4. април  
Дар во првата 
сабота за црквата 
и централата во 
Јоханесбург
(страна 4)

2. мај  
За црквата во 

местото Mayil-
aduthurai, Tamil 

Nadu, Индија
(страна 25)

7. јуни  
Дар во првата 
сабота за 
Мисиите во 
светот
(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


