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Кога ќе се свртиме околу себе, во светот денес, можеме да видиме 
катастрофи кои се случуваат на сите страни: насилство, крвопролевање, 
природни катастрофи и невидено беззаконие. Сето ова нѐ потсетува дека 
второто доаѓање на нашиот Господ Исус треба да биде наскоро. Со цел да 
одговориме на овие предизвици, со цел да бидеме подготвени за средба со 
нашиот Господ на небесните облаци, ние треба да имаме силна вера, верата 
на Аврам.   

„Оние што тврдат дека се надеваат на скорото доаѓање на нашиот Спасител 
треба да имаат Аврамова вера, вера која е вредна бидејќи поради неа се 
откажале од нешто, вера која работи со љубов и ја чисти душата. Примерот 
на Аврам останал забележен за нас на кои дошол крајот на светот. Мораме 
да веруваме дека Бог е сериозен со нас, дека со Него не треба да се играме. 
Тој стои зад она што го кажува, а од нас бара безусловна вера и доброволна 
послушност. Тогаш Тој ќе нѐ осветли со својата светлина, и сите ние ќе бидеме 
светлина во Господ“ - The Signs of the Times, April 1, 1875.

Ова тримесечје ќе проучуваме за животот на Аврам. Овој Божји човек 
поминал низ многу искушенија на верата. Во секое од нив, на Аврам му била 
дадена можност да ја покаже својата доверба во Бога и во ветувањето кое Бог 
му го дал – дека тој ќе биде ‘татко на многу народи’. Понекогаш неговата вера 
се колебала додека се обидувал да го оствари Божјиот план во свое време и 
на свој начин. Сепак, Бог ја докажал својата верност, и во одредено време на 
Аврам му се родил првородениот син на ветувањето. Но, најтешката проба 
за Аврам Бог ја сочувал за периодот кога не бил млад и силен, во староста.

„Аврам бил болно искушуван во својата старост. Божјите зборови 
изгледале страшни и несфатливи за еден толку стар човек оптоварен од 
бремето на сѐ што преживеал, но тој ниту за момент не  ја доведувал во 
прашање оправданоста на Божјото барање ниту се колебал да послуша. 
Можел да се повикува на фактот дека е стар и изнемоштен, и дека не е во 
состојба да го жртвува својот син единец, кој претставувал радост и утеха 
во неговиот живот. Можел да го потсети Господа дека ова барање е во 
спротивност со ветувањето кое му било дадено токму во поглед на тој син. 
Но, Аврам послушал без мрморење и без никакво приговарање. Неговата 
доверба во Бога била целосна и безусловна.“ - 4 Сведоштво, 253.

„Бог дозволува неговиот народ да биде опсипуван со искушенија за со 
истрајност во верата и со послушност духовно да се збогати и со својот пример 
да може да стане извор на сила за други... Токму оние искушенија кои нашата 
вера ја ставаат на најтешка проверка и предизвикуваат впечаток како Бог да 
не напуштил, треба најмногу да не приближат до Христа за да можеме сите 
наши товари да ги положиме пред Неговите нозе и да примиме спокојство 
што ќе ни го даде Тој во замена за сето тоа.“ – Патријарси и пророци, 115. 

Нека Бог ни ја даде верата на Аврам. Нека оваа вера нѐ наведе да живееме 
живот на таков начин што може и за нас да се каже, како и за Аврам, дека 
секој од нас е ‘Божји пријател’.

Генерална конференција, оддел за саботна школа

Предговор
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Сабота, 7. јануари 2017.

Прилог во првата сабота во месецот 
За централа 

и црква во Малави

Република Малави е држава која се 
наоѓа во југоисточна Африка, целосно 
опкружена со копно. Порано позната како 
Nyasaland,  таа се граничи со Замбија на 
северозапад, Танзанија на североисток и 
Мозамбик на југозапад и југоисток. Оваа 
држава исто така е наречена ‘топлото 
срце на Африка’. Популацијата во Малави 
се проценува на околу 16 милиони жители, 
од кои поголемиот дел од нив се изјаснуваат к а к о 
христијани (82%), вклучувајќи ги римокатолиците, презветаријанците, 
англиканците, баптистите и адвентистите на седмиот ден. Значајно 
малцинство го претставуваат муслиманите (13%).

Делото во Малави започна во 2008. година кога еден од мисионерите 
одлучил да ја посети оваа земја. Еден брачен пар од протестантската 
црква го примиле и му помогнале да најде сместување. Мисионерот 
со нив ја проучувал Библијата, а исто така им поделил и некои делови 
од Духот на пророштвото. Брачниот пар многу се заинтересирал за 
пораката на сегашната вистина и обезбедил место за богослужба, 
поканувајќи ги и другите да се собираат во сабота.

Кога мисионерот го напуштил Малави, ги замолил нашите браќа, 
верниците од Замбија, да видат дали некој ќе може да оди во Малави 
и да помогне во ова дело. Со Божја благодат еден брат одговорил 
на повикот велејќи: ‘Јас сум подготвен да одам каде Бог сака да ме 
испрати’. Кога во 2009. година пристигнал во Малави, овој брат ги 
охрабрил оние кои биле заинтересирани и одел од место до место 
проповедајќи ја пораката. Денес постојат многу места каде душите се 
заинтересирани за нашата порака. Имаме околу 60 крстени членови и 
повеќе од 900 членови на саботна школа, од кои мнозина ги проучуваат 
нашите начела подготвувајќи се за крштевање.

Со Божја благодат, оваа земја беше организирана како мисија во 
2013. година. Ние сме мошне благодарни затоа што некои наши браќа 
и сестри од Бразил донираа пари за купување на земјиште во главниот 
град, Лилонгве. Меѓутоа, државата е мошне сиромашна. Нашите членови 
немаат пари да го завршат овој проект. Поради таа причина ние сега 
апелираме до сите браќа, сестри и пријатели ширум светот.

- ГК, Оддел за саботна школа, во име на мисијата на Малави
— Generalna konferencija, Odjel za subotnju školu, u ime misije Malavi
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1. лекција       Сабота, 7. јануари, 2017.

Повикувањето на Аврам
„А од тебе ќе направам голем народ, и ќе те благословам, и името 
твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен.“ - Битие 12,2.

„Аврам пораснал во средина проникната со суеверие и со 
незнабоштво... Но вистинската вера не смеела да се угасне ниту да се 
уништи. Бог секогаш чувал еден мал остаток на верни кои му служеле.“ 
– Патријарси и пророци, 125. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 109-117.

Недела 1. јануари

1. БОГ ГО ПОВИКУВА АВРАМ

а. Што Бог го повикал Аврама да направи, и кој тргнал со него? 
Битие 12,1-4; Дела 7,4.

„По напуштањето на Вавилон, идолопоклонството повторно 
станало речиси сеопшта појава, и Господ закоравените престапници 
конечно ги пуштил да одат по нивните лоши патишта, а од лозата 
на Сим го избрал Аврама да биде чувар на Неговиот закон за 
идните поколенија.“ – Патријарси и пророци, 109. 

б. Зошто Бог веднаш не му го кажал на Аврам местото во кое 
го пратил да оди? Евреите 11,8. Каква одлука Аврам морал 
да донесе како би одговорил на Божјиот повик? Битие 12,1; 
Матеј 10,34-38.

„Аврамовата безусловна послушност, претставува еден од 
највпечатливите примери на верата што можат да се најдат во 
целата Библија... Проверката на која бил изложен Аврам со ова не 
била ниту малку лесна, ниту жртвата што се барала од него била 
мала. Постоеле силни врски што го врзувале за родното место, за 
роднините и пријателите, но тој не се колебал ниту се притеснувал 
да го прифати Божјиот повик. Тој не поставувал прашања во врска 
со ветената земја... Бог рекол, а неговиот слуга требало само да 
послуша; за него најсреќно место на земјата било она што ќе му го 
одреди Бог.“ – Патријарси и пророци, 110-112.
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Понеделник                        2. јануари
 

2. ВЕТУВАЊА

а. Кои ветувања Бог во почетокот му ги дал на Аврам? Битие 
12,2.3.

_______________________________________________________________________

„Во тоа што го повикал Авраам да се одвои од своите роднини 
кои што биле склони кон идолопоклонство и да оди во хананската 
земја, Бог имал намера да им ги подари најголемите небесни 
дарови на сите народи од оваа земја. Тој рекол: ”Од тебе ќе 
направам голем народ, и ќе те благословам, и името твое ќе го 
прославам и ти самиот ќе бидеш благословен” (Битие 12:2). Голема 
чест му била понудена на Авраам со тоа што бил повикан да биде 
татко на народот кој со векови требал да биде чувар и бранител на 
Божјата вистина во светот, народ преку кого сите народи на земјата 
требало да бидат благословени со доаѓањето на ветениот Месија.

Луѓето речиси и го загубиле знаењето за вистинскиот Бог. 
Идолопоклонството го помрачило нивниот разум. Настојувале 
божествената заповед која е ”света, праведна и добра” (Римјаните 
7:12) да ја заменат со закони кои одговарале на желбите на 
нивните свирепи, себични срца. Но сепак, Бог во својата милост 
не ги уништил. Одлучил да им пружи можност да се запознаат 
со Него преку Неговата црква. Начелата откриени во животот на 
Неговиот народ сакал повторно да станат средство за обновување 
на моралниот божествен лик во човекот.“ – Пророци и цареви, 5.

б. Која земја Бог му ја ветил на Аврам и на неговото семе? Битие 
12,5-7; 13,14-18.

_______________________________________________________________________

в. Што е значајно во фактот дека Аврам и неговите деца живееле 
во шатори? Евреите 11,9.10.13-16. Каков сличен став и ние сме 
повикани да усвоиме? 2 Петрово 3,11-14. 

_______________________________________________________________________

„Ајде да се потрудиме да бидеме христијани (слични на Христос) 
во секоја смисла на зборот, и нека нашето облекување, разговорот 
и постапките сведочат дека во нас живее Христос, надежта 
на славата, и дека ја очекуваме блажената надеж и славното 
појавување на Исус. Да им покажеме на оние околу нас дека овој 
свет не е нашиот дом, дека овде сме дојденци и странци.“ – The 
Review and Herald, June 10, 1852.
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Вторник                 3. јануари

3. ГОЛЕМАТА ГРЕШКА НА ЛОТ

а. Во какво искушение паднал Лот додека со Аврам патувал кон 
ветената земја? Битие 13,5-11; 1 Јованово 2,16.17.

 „Најплоден предел во цела Палестина била долината на 
Јордан која посматрачот го потсетувала на загубениот рај, а 
според убавината и плодноста личела на долината што ја натопува 
реката Нил, од каде штотуку се вратиле... Заслепен со визии за 
земна добивка, Лот не бил во состојба да ги согледа моралните 
и духовните зла со кои морал да се сретне тука. Жителите на таа 
долина „беа расипани и многу му грешеа на Господа“; но Лот за 
тоа ништо не знаел или, иако знаел, сметал дека тоа не е важно. 
И „ја избра за себе сета Јорданска долина, и отиде Лот на исток... 
преместувајќи ги своите шатори до Содом“ (Битие 13,11.12). Колку 
малку ги предвидувал ужасните последици на својот себичен 
избор.“ – Патријарси и пророци, 119.

б. Што ѓаволот сакал да постигне преку похотта на очите? Марко 
4,18.19; Матеј 4,8-10. 

 „Ако се дозволи барањата и грижите на овој свет да го обземат 
нашето целокупно време и влијание, нашите духовни сили слабеат 
и умираат, бидејќи не ги употребуваме.“ – This Day With God, p. 87.

в. Како местото што ќе го избереме да го распостеламе својот 
шатор може потенцијално да го уништи нашиот духовен 
живот и на нашите семејства? Битие 13,12.13; 19,1.12-16.

„Мнозина... кога бараат место за живеење... повеќе внимаваат 
на земните погодности и можности да заработат, отколку на 
моралните и општествените влијанија на кои ќе бидат изложени и 
кои ќе го опкружуваат нивното семејство. Настојувајќи да постигнат 
колку што е можно поголема благосостојба, тие бираат убава и 
плодна долина или се населуваат во некој град што дава можност 
за брзо збогатување; но поради тоа децата им се изложени на 
искушенија и често склучуваат познанства што мошне неповолно 
влијаат врз развитокот на побожноста и врз изградбата на 
исправен карактер. Атмосферата на слабиот морал, неверството и 
рамнодушноста кон верските работи, често дејствуваат спротивно 
од влијанието на родителите... Мнозина поинтимно се зближуваат 
со неверниците и својата судбина ја поврзуваат со Божјите 
непријатели.“ – Патријарси и пророци, 160.161.
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Среда       4. јануари

4. ГРЕШНА ОКОЛИНА

а. Што треба да научиме од искуството на жената на Лот?  Битие 
19,26; Лука 17,28-33.

 „(Жената на Лот) се бунела против Бога што неговата казна го 
зафатила и нејзиниот имот и нејзините деца... 

Повикот на милоста му е упатен на секого, и ако нашите пријатели 
или роднини ја отфрлаат молбата на љубовта на Спасителот, треба 
ли тогаш и ние да се свртиме од Него? Спасението на душата е 
нешто што според вредноста нема споредба. За нашето спасение 
Христос платил неизмерно висока цена, и секој што знае да ја 
цени таа голема жртва и вредноста на душата, нема да ја презре 
понудената Божја милост поради тоа што други ја презираат.“ – 
Патријарси и пророци, 155.156. 

 
б. Иако ќерките на Лот побегнале од Содом, како нивниот морал 

станал изопачен? Битие 19,30-38; Левитска 18,6.7.

„Потоа Лот се упатил во планините и живеел таму во пештера, 
лишен од сето она заради што се осмелил своето семејство да 
го изложи на влијанието на безбожничкиот град. Но содомското 
проклетство го прогонувало и таму. Грешното однесување на 
неговите ќерки уследило како резултат на лошото влијание на оние 
со кои се дружеле во тој изопачен град. Моралната расипаност во 
толкава мера им се вовлекла во карактерот, што не биле во состојба 
да го разликуваат доброто од злото. Единствените потомци на 
Лот, Моавците и Амонците, биле идолопоклонички племиња, 
бунтовници против Бога и огорчени непријатели на Неговиот 
народ.“ – Патријарси и пророци, 159.160.

в. Во овие последни денови, каде е најбезбедното место да ги 
распостеламе шаторите на патувањето до ветената земја, и 
зошто? Битие 2,7.8; Јуда 5-7.
 
„Се додека Господ ми дава сила да му зборувам на Неговиот 

народ, нема да престанам да ги повикувам родителите да ги 
напуштат градовите и да најдат дом надвор од градот, каде што 
ќе можат да обработуваат земја и да учат од книгата на природата 
поуки за чистотата и едноставноста. Делата во природата се 
Господови неми проповедници, кои треба да нѐ учат на духовните 
вистини. Тие ни зборуваат за Божјата љубов и ја откриваат мудроста 
на Големиот Уметник.“ – The Adventist Home, pp. 146, 147.
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Четврток                5. јануари

5. ДА ГО УТВРДИМЕ СВОЈОТ ПОВИК 

а. Бидејќи сме повикани, како Аврам, во ветената земја, на што 
треба да бидеме свесни? 2 Петрово 1,10.11; Матеј 22,14. 

„Никој не треба да го изгуби вечниот живот. Секој кој ќе одлучи 
секојдневно да го поучува небесниот Учител ќе го утврди својот 
повик и избор. Да ги понижиме своите срца пред Бога и да 
настојуваме да Го запознаеме бидејќи тоа е вечен живот...

Ние не можеме да си дозволиме било што да нѐ оддели од 
Бога и небото. Уште во овој живот мораме да бидеме учесници во 
божествената природа. Браќа и сестри, имаме само еден живот 
за живеење. Нека биде тоа живот на доблест, живот сокриен со 
Христа во Бога.“ – In Heavenly Places, p. 29.

б. Кој единствено ќе успее да стигне до ветената земја? 
Откровение 17,14; Евреите 3,12-14.

„Злото може да се победи и искорени само со залагање 
преземено со посредство на вера. Оние што одат на бојното поле 
ќе се осведочат дека мораат да го имаат сето Божјо оружје. Штитот 
на верата ќе биде нивната одбрана, и ќе им овозможи да станат 
повеќе од победници. Ништо нема да им помогне повеќе отколку 
верата во Господ над војските и послушност на Неговите наредби. 
Огромните војски опремени со сите други погодности нема да 
бидат од било каква корист во последниот голем судир. Оној кој 
нема вера, ниту цела војска на ангели не може да му помогне. 
Само живата вера ќе ги направи христијаните непобедливи и ќе 
ги оспособи да опстанат во злиот ден, постојани и непоколебливи, 
држејќи се цврсто до својата доверба од почеток до крај.“ – Counsels 
to Parents, Teachers, and Students, pp. 182, 183.

Петок                   6. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што значи да ги сакаме нашите семејства повеќе од Христа?
2. Како можеме да знаеме дали сме денес дојденци и странци?
3. Објаснете како изборот на местото во кое ќе живееме може 

да влијае на нашата судбина?
4. Кои се опасностите од живеење во непосредна близина на 

грешните градови?
5. Зошто сите кои се повикани не се исто така и избрани? 
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2. лекција               Сабота, 14. јануари, 2017.

Верата на Аврам
„И Му поверува Аврам на Господ, и тоа му се засмета за 

праведност.“ – Битие, 15,6.

„Нашите души мораат да бидат обучени да веруваат, научени да се 
потпираат на Божјата реч.“ – Our High Calling, p. 119.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 4 Сведоштво, 58-63.               

Недела          8. јануари

1. НАЈГОЛЕМАТА ГРИЖА НА АВРАМ

а. Која била најголемата грижа на Аврам во поглед на Божјите 
ветувања? Битие 12,7; 15,1-3. 

_______________________________________________________________________

„Бидејќи Аврам немал син, тој најпрвин помислил дека неговиот 
верен слуга, Елиезер, треба да стане негов син преку посвојување, 
а со тоа и негов наследник. Но, Бог го информирал Аврам дека 
неговиот слуга нема да стане негов син и наследник, туку дека 
навистина ќе има син.“ – The Story of Redemption, p. 77.

б. Како Бог го уверувал Аврама дека Тој не го заборавил своето 
ветување? Битие 15,4.5; Исаија 55,10.11.

_______________________________________________________________________

„Бог сака ние да примиме големи благослови. Неговите 
ветувања се толку јасно објавени така што не постои причина 
за неизвесност. Тој сака да го држиме за речта. Понекогаш ќе се 
најдеме во голема конфузија и нема да знаеме што да направиме. 
Но, во такви ситуации, наша предност е да ја земеме Библијата и 
да ги читаме пораките кои Тој ни ги дал; а потоа да паднеме на 
колена и да побараме да ни помогне. Одново и одново Тој ни дава 
докази дека Тој е Бог кој ги слуша молитвите и одговара на нив. Тој 
ги исполнува Неговите ветувања во многу поголема мерка отколку 
што ние очекуваме да примиме помош... 

Каде и да сме, ние сме под обврска како следбеници на нашиот 
Господ и Учител својата вера да ја закотвиме на Божјите ветувања.“ 
– The Watchman, May 1, 1914.
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Понеделник                                         9. јануари
 

2. НАПОЛНО УВЕРЕНИ

а. Зошто Аврам одлучил да верува во Божјите ветувања за 
детето? Битие 15,6 (прв дел); Римјаните 4,20.21.

„Верата која работи преку љубовта и ја прочистува душата не е 
прашање на импулс. Таа се потпира на Божјите ветувања, цврсто 
верувајќи дека Бог е способен да го изврши она што го рекол.“ - Our 
High Calling, p. 119.

„(Филипјаните 4,4-7) Самото ветување само по себе нема 
никаква вредност, освен ако јас целосно верувам дека Оној кој го 
дал е кадар да го исполни ветувањето, и безграничен во моќта да 
го изврши сето она што го рекол.“ – Тhis Day With God, p. 156. 

 
б. Каква била неговата награда затоа што верувал во Божјото 

ветување? Битие 15,6 (последен дел); Римјаните 4.22.

„Во оној момент кога грешникот поверува во Христа, тој стои 
пред Бога невин; бидејќи Христовата правда е негова; Христовата 
совршена послушност му се припишува на него. Но, тој мора да 
соработува со божествената сила, да ги вложи своите човечки 
напори да го совлада гревот, и да биде потполн во Христа.“ – 
Fundamentals of Christian Education, pp. 429, 430.

„Ние можеме да се потпреме на Бога, не поради нашите 
сопствени заслуги, туку затоа што Христовата праведност ни се 
припишува нам. Мораме својот поглед да го насочиме од себе 
на беспрекорното Јагне Божјо, кое не направило грев; и гледајќи 
со вера во Него, ние ќе станеме слични на Него.“ – Gospel Workers 
(1892), p. 427.

в. Кога верата навистина се покажува? Евреите 1,1; Авакум 2,3.

„Да живеете со вера значи да ги оставите настрана своите 
чувства и себичните желби, да одите понизно со Господа, да ги 
барате Неговите ветувања и да ги примените на сите пригоди, 
верувајќи дека Бог ќе ги исполни своите планови и намери во 
твоето срце и живот со посветување на вашиот карактер; тоа значи 
целосно потпирање, безрезервна доверба во Божјата верност. Ако 
го следиме овој курс, другите ќе ги видат особените плодови на 
Духот манифестирани во животот и карактерот.“ – Fundamentals of 
Christian Education, pp. 341, 342.
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Вторник                  10. јануари

3. БОГ ГО ОПРАВДУВА ГРЕШНИКОТ

а. Што ни покажува дека Аврам бил грешник и имал потреба од 
оправдување? Римјаните 3,9-12.23; Битие 12,11-20. 

„За време на својот престој во Египет, Аврам покажал дека 
ни тој не бил слободен од човечки слабости и несовршености. 
Прикривајќи го фактот дека Сара е негова сопруга, покажал 
недоверба во божествената заштита, еден недостиг на онаа 
возвишена вера и храброст кои толку често и благородно го 
обележувале неговиот живот.“ – Патријарси и пророци, 116.

б. Што вели Библијата за Аврамовото оправдување пред Бога? 
Римјаните 4,1-8; 3,28.

„Сигурноста дека Бог нѐ прима единствено ја наоѓаме во 
Христа, Неговиот возљубен Син, а добрите дела се само резултат 
на дејствувањето на Неговата љубов која ги проштева гревовите. 
Нашите добри дела не се нешто со што ние треба да се гордееме, 
и ние сами по себе немаме ништо со што би можеле да полагаме 
некое право на спасување на нашата душа. Спасението е 
незаслужен Божји дар – само заради Христа – му се подарува 
на оној кој ќе поверува. Секоја вознемирена и загрижена душа 
може преку вера во Христа да пронајде мир, и тој мир ќе биде 
во сооднос со нејзината вера и доверба во Бога. Со своите добри 
дела не можеме да полагаме право на спасение на својата душа.“ 
– Библиски коментари, 523. 

„Запомни дека Христос дошол на овој свет за да ги спаси 
грешниците. Ние немаме ништо со што би се препорачале кај Бога; 
причината поради која ние можеме да бараме сега и во кое било 
време е нашата крајно беспомошна состојба, поради која Неговата 
откупувачка сила станува неопходност. Отфрлајќи ја сета надеж во 
себе, ние можеме да погледнеме кон крстот на Голгота.“ – Здравје 
и среќа, 38.

в. Што се случува со безбожниот човек, кога тој или таа ќе одлучат 
со целото срце да веруваат во Бога? Римјаните 6,17.18; 10,9.10; 
1,17.

„Оној момент кога, верувајќи во Христа, ќе Му се предадеме 
на Бога, ние ја имаме Христовата правда. Ние сфаќаме дека сме 
откупени од гревот и ја цениме Неговата жртва поднесена заради 
здобивање на нашата слобода.“ – Manuscript Releases, vol. 5, p. 34.
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Среда                11. јануари

4. ЗНАК НА ОБРАТУВАЊЕ

а. Кој надворешен чин Аврам го извршил за да ја покаже својата 
внатрешна промена? Битие 17,10.11; Римјаните 4,11.

„Обредот обрезание... за патријархот (Аврам) и за неговите 
потомци требало да биде знак дека се посветени на Божјата 
служба и изделени од идолопоклониците и дека Бог ги прифаќа 
како свое посебно богатство. Со тој обред тие се обврзале дека 
верно ќе ги исполнуваат условите на заветот направен со Аврам. Не 
смееле да склучуваат брачни врски со незнабошците зашто со тоа 
би ја загубиле страхопочитта кон Бога и кон Неговиот свет закон; 
би се изложиле на искушение да учествуваат во грешните обичаи 
на незнабошците и да бидат вовлечени во идолопоклонство.“ – 
Патријарси и пророци, 126.

б. Зошто е важно да разбереме дека Аврам бил сметан за 
праведен пред тој да се обреже? Римјаните 4,8-12; 2,28.29.

„Правдата е послушност на законот. Законот бара правда; и 
грешникот тоа му го должи на законот, но тој е неспособен тоа да го 
оствари. Единствениот начин  на кој може да се здобие со правда е 
преку вера. Со вера тој може на Бога да му ги принесе Христовите 
заслуги, и Господ му ја припишува на грешникот послушноста на 
својот Син. Христовата правда е прифатена наместо неуспехот 
на грешникот, и Бог ја прима, помилува, оправдува душата која 
верува и се кае, ја третира како праведник, и ја сака како што Тој го 
сака својот Син...

Мнозина го губат од вид вистинскиот пат, како последица 
на размислувањето дека мораат да се искачат на небото, дека 
мораат да направат нешто за да ја заслужат Божјата наклонетост. 
Тие се обидуваат да станат подобри со свои напори, без никаква 
помош. Ова тие никогаш не можат да го постигнат. Христос го 
овозможил патот умирајќи како наша жртва, живеејќи како наш 
Пример, станувајќи наш Првосвештеник. Тој изјавува: „Јас сум 
патот, вистината и животот“ (Јован 14,6). Ако со сите наши напори 
можеме да напредуваме еден чекор на скалилата, Христовите 
зборови не би биле вистинити. Но, кога ќе го прифатиме Христа, 
добрите дела  ќе се појават како плодоносен доказ дека ние одиме 
на вистинската патека која води кон небото.“ – Faith and Works, pp. 
101, 102.
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Четврток               12. јануари

5. ОБРЕЖАНИ ОДВНАТРЕ

а. Пред да се крстиме со вода (чин на Новиот Завет кој го заменува 
обрежувањето), што прво мора да се случи одвнатре? Јован 
3,5-8; Колосјаните 2,10-13.

„Сите кои влегуваат во нов живот треба да сфатат, пред нивното 
крштевање, дека Господ бара неподелени чувства... Плодовите 
сведочат за карактерот на дрвото. А доброто дрво не може да дава 
лоши плодови... Грешникот треба темелно да биде обратен кон 
вистината.“ – Evangelism, p. 308.

„Секоја душа која се соединила со Христа ќе биде жив мисионер 
на сите околу него.“ – Evangelism, p. 319.

б. Што се случува со христијаните кои се потпираат само на 
надворешниот чин на крштевањето, со цел да се спасат, како 
што Евреите се потпирале на обрежувањето? Римјаните 10,1-
3; Матеј 23,25-28.

„Вашата поврзаност со црквата, начинот на кој браќата гледаат 
на вас, нема да биде од никаква корист, освен ако не верувате во 
Христос. Не е доволно да верувате за Него, вие морате да верувате 
во Него. Морате целосно да се потпрете на Неговата спасоносна 
благодат.“ – 5 Сведоштво, 31.

„Господ има одредена задача за секого од нас. И ако вистината 
не е вкоренета во срцето, ако природните црти на карактерот не се 
променети под влијанието на Светиот Дух, ние никогаш не можеме 
да бидеме соработници со Исус Христос. Нашето ‘јас’ постојано 
ќе се појавува, а Христовиот карактер нема да се манифестира во 
нашиот живот.“ – Библиски коментари, 903.

Петок                   13. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како можеме да имаме доверба во Божјите ветувања?
2. Што значи да се биде убеден во Божјата реч? 
3. Кои драгоцени благослови стануваат наши кога ќе му се 

предадеме на Бога? 
4. Што симболизира обрежувањето?
5.  Што е поважно, крштевање одвнатре или однадвор?
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3. лекција                Сабота, 21. јануари, 2017.

Ветеното семе
„Но ветувањата му беа дадени на Авраам и на семето негово. Не 

е речено: „И на семињата”, како за мнозина, туку како за еден: „И на 
семето твое”, кое е Христос.“ – Галатјаните 3,16.

„Ветувањето дадено на Аврам и на неговото семе не се однесувало 
само на Ханан, туку на целата земја.“ – Патријарси и пророци, 162.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 135-146.

Недела              15. јануари

1. СЕМЕТО НА ВЕТУВАЊЕТО

а. Иако Аврам барал од Бога едно семе да биде негов наследник, 
со колку деца Бог ветил дека ќе го благослови? Битие 13,15.16; 
15,2-5. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како апостол Павле открива дека Божјите ветувања дадени на 
Аврам требало да бидат остварени преку едно многу особено 
семе, Исус Христос? Битие 17,1-8; Галатјаните 3,16; Евреите 
2,14-16.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„На доаѓањето на ветениот Месија се однесуваат многу јасни и 
одредени пророштва. На Адам му било дадено сигурно ветување 
за Откупителот. Пресудата изречена над сатаната: „И ставам 
непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот 
нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата“ 
(Битие 3,15), за нашите прародители претставувала ветување дека 
ќе се избават со Христово посредство.

На Аврам му било дадено ветување дека од неговата лоза ќе 
се појави Спасителот на светот. „И ќе бидат благословени преку 
потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша Мојот 
глас“ (Битие 22,18). „Не е речено: ‘И на семињата’, како за мнозина, 
туку како за еден: ‘И на семето твое’, кое е Христос“ (Галатјаните 
3,16).“ – Делата на апостолите, 168.



16 Библиски лекции - јануари - март, 2017.

Понеделник              16. јануари

2. РАЃАЊЕТО НА ВЕТЕНОТО СЕМЕ

а. Од каде знаеме дека Аврам бил свесен дека ветувањето ќе 
дојде преку едно многу особено семе, Исус Христос? Јован 
8,56.

“(На Аврам) му бил даден поглед на божествената жртва за 
гревот. За оваа жртва тој имал илустрација преку своето сопствено 
искуство... На жртвениот олтар го положил синот на ветувањето во 
кого ги полагал своите надежи.

Аврам од Бога ја научил најголемата поука која некогаш му 
била дадена на еден смртник. Му било одговорено на неговата 
молитва да го види Христа пред да умре. Го видел Христа, го видел 
сето она што смртните луѓе можат да го видат и да останат живи. 
Потчинувајќи се целосно на Божјата волја, бил во состојба да ја сфати 
визијата што му била дадена за Христа. Му било покажано дека 
Бог, давајќи го Својот единороден Син за да ги спаси грешниците 
од вечната пропаст, поднел поголема и повеличествена жртва 
од онаа што кога било би можел да ја принесе еден човек.“ – 
Копнежот на вековите, 456.

б. Бидејќи повеќе Сара не била во годините кога можела да раѓа 
деца, што на Аврам и Сара им било потребно пред да можат 
да имаат дете? Битие 17,15-19; 18,9-14; Марко 10,27. 

„Би сакала сите да можат да ги сфатат можностите и 
веројатностите кои им се нудат на оние кои Христа ќе го направат 
своја доволност и своја доверба. Животот сокриен со Христа во 
Бога секогаш има прибежиште; таквиот може да каже: „Сè можам 
преку Исус Христос, Кој ме крепи“ (Филипјаните 4,13).“ – Country 
Living, p. 28. 

в. Во која смисла чудесното раѓање на Исак го симболизира 
чудесното раѓање на ветеното семе, Исус Христос? Исаија 7,14; 
Матеј 1,18-23.

„Раѓањето на синот на Захарија, како и раѓањето на Аврамовото
дете и детето на Марија, требало да го поучи светот на големата 

духовна вистина, вистина која ние тешко ја сфаќаме и која често 
ја забораваме. Ние сами по себе сме неспособни да направиме 
нешто добро. Но, она што ние не можеме да го направиме, ќе го 
направи Божјата сила во секоја душа што ќе се покори и верува. 
Со вера е подарено ветеното дете. Со вера се раѓа духовен живот 
и ние се оспособуваме да вршиме праведни дела.“ – Копнежот на 
вековите,77.



Библиски лекции - јануари - март, 2017. 17

Вторник                       17. јануари

3. СМРТТА НА ВЕТЕНОТО СЕМЕ

а. Опиши како Бог ја предвидел смртта на ветеното семе, Исус 
Христос, преку жртвувањето на Исак. Битие 22,1-3.9-13; 
Римјаните 8,31.32; Исаија 53,4-7.

„Овенот, принесен на олтарот наместо Исака, го претставувал 
Божјиот Син кој требало да биде жртвуван наместо нас. Кога 
човекот бил осуден на смрт поради престапот на Божјиот закон, 
Отецот погледнувајќи го својот Син му рекол на грешникот: „Живеј, 
најдов откуп!“

Кога од Аврама барал да го жртвува својот син, Бог имал намера 
живо да му ја предочи стварноста на евангелската вистина и да ја 
испита неговата вера. Душевната болка и страдањата што требало 
да ги претрпи во текот на тие страшни денови на неговата проверка 
биле дозволени со цел од лично искуство, барем донекаде, да 
ја сфати големината на жртвата што ја принесува Семожниот и 
вечниот Бог за откуп на човекот. Ниту едно друго искушение за 
Аврамовата душа не би било толку болно како жртвувањето на 
саканиот син. А Бог својот Син го дал да биде изложен на срамно 
понижување, на измачување и смрт. На ангелите што требало 
да бидат сведоци за понижувањата и за душевните страдања 
на Божјиот Син не им било дозволено да интервенираат како во 
случајот на Исака. Тогаш немало глас кој би извикнал: „Доста е!“ 
За да го спаси загубениот човечки род, Царот на славата морал 
да го положи својот живот. Има ли посилен доказ што би можела 
да ја даде бесконечната Божја љубов и сомилост?“ – Патријарси и 
пророци, 144.

б. Какво е значењето на изразот „твојот единец“ кога Бог му 
зборувал на Аврам? Битие 22,2; Марко 1,11; 1 Јованово 4,9.

„Нашиот небесен Отец го предал Својот возљубен Син да 
поднесе агонија и распнување... Божјиот мил Син, Спасителот на 
светот, бил навредуван, исмејуван, изложен на потсмев и мачен 
сѐ додека не ја наведнал главата и умрел. Каков поголем доказ за 
својата божествена љубов и милост вечниот Бог можел да даде? 
(Римјаните 8,32).“ – That I May Know Him, p. 20.

„Затоа да бидеме волни и ние нешто да претрпиме заради 
Христа, да го распнуваме секојдневно своето ‘јас’, да бидеме овде 
Негови соучесници во страдањето за да можеме да учествуваме 
со Него и во Неговата слава, и да бидеме крунисани со слава, чест, 
бесмртност и вечен живот.“ – Рани списи, 124.
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  Среда                18. јануари

4. ВОСКРЕСЕНИЕТО НА ВЕТЕНОТО СЕМЕ

а. Како Бог му покажал на Аврам дека ветеното семе, Исус 
Христос, требало да биде Спасител на светот? Битие 22,7.8.11-
13; Евреите 11,17-19.

„Заповедта упатена на Аврама да го жртвува својот син 
предизвикала внимание кај небесните суштества. Со најголема 
сериозност тие го следеле секој чекор во извршувањето на оваа 
заповед. Кога Исак го прашал Аврама, „Каде е јагнето за жртва?“, 
кога Аврам одговорил, „Бог ќе се погрижи себеси за јагне за 
жртва“ (Битие 22,7.8), кога раката на таткото била задржана во 
мигот кога веќе замавнал да го заколе сина си, и кога наместо 
Исака е жртвуван овенот за кој навистина се погрижил Бог, 
тогаш над тајната на откупувањето заблескала светлина и тогаш 
ангелите појасно ја сфатиле чудесната Божја грижа за спасението 
на човекот.“ – Патријарси и пророци, 145.146. 

 
б. За која прекрасна вистина Аврам бил осведочен додека се 

држел до ветувањето „зашто по Исак ќе произлезе потомството 
твое“ (Битие 21,12)? Битие 22,5; Евреите 11,18.19.

„(Аврам) ја зајакнувал својата душа задржувајќи се на доказите 
за Неговата добрина и верност. Тој син му е подарен тогаш кога 
за тоа не можел веќе да се надева; и, зар Оној што му го дал тој 
драгоцен дар немал право повторно да го земе она што било 
негово! Тогаш верата го повторила ветувањето: „Од Исака ќе 
имаш потомство“ (Евреите 11,18), потомство безбројно како 
морскиот песок. Исак бил дете на чудо и, зар Оној што му го дал 
животот не е во состојба повторно да му го врати? Гледајќи преку 
границите на видливото, Аврам ги сфатил божествените зборови: 
„Помислувајќи дека Бог може и мртви да воскреснува“ (Евреите 
11,19).“ – Патријарси и пророци, 140.141. 

в. Како оваа вистина го симболизира вистинското ветено семе, 
Исус Христос? Дела 3,25.26; 1 Петрово 1,18-21.

„(Божјиот Син) воскреснал од гробот и објавил пред отворениот 
Јосифов гроб: „Јас сум воскресението и животот“ (Јован 11,25). 
Оној кој е еднаков со Бога поминал преку смртта во наше име. Тој 
вкусил смрт за секој човек, за преку Него секој да може да биде 
учесник во вечниот живот.“ – In Heavenly Places, p. 13.
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Четврток                                19. јануари

5. НАСЛЕДСТВОТО НА ВЕТЕНОТО СЕМЕ

а. Кое наследство Бог му го ветил на Аврам и на неговото 
потомство? Битие 17,7.8; Псалм 105,6-11. На кој начин ова 
го симболизира Христовото наследство? Даниел 7,13.14.18; 
Матеј 25,31-34.

_______________________________________________________________________

„Јазикот не може да ја изрази вредноста на бесмртното 
наследство. Славата, богатството и честа понудени од страна на 
Божјиот Син се од таква бесконечна вредност што е надвор од 
моќта на луѓето, па дури и на ангелите, да стекнат точна претстава за 
нивната вредност, нивната совршеност, нивната величественост.“ 
2 Сведоштво, 39.40.

б. Како можеме да бидеме сигурни дека Бог ќе ги испочитува 
своите ветувања и на своите деца ќе им ја даде ветената 
земја? Евреите 6,13-18; Јован 14,1-3.

_______________________________________________________________________

„Долго чекавме на враќањето на нашиот Спасител. Но, сепак, 
ветувањето е сигурно. Наскоро треба да бидеме во ветениот дом. 
Таму Исус ќе нѐ води покрај живата река која тече од Божјиот 
престол, и ќе ни го раскажува засега несфатливото провидение 
преку кое нѐ водел на оваа земја, со цел да ги усовршиме нашите 
карактери. Таму со непоматен вид ќе ги гледаме убавините на 
обновениот Едем. Ставајќи ги пред нозете на Спасителот круните 
кои Тој ги ставил на нашите глави, и допирајќи ги нашите златни 
харфи, ние ќе го исполниме целото небо со песни на пофалба на 
Оној, Кој седи на престолот.“ – 8 Сведоштво, 272.

Петок                     20. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Бог му го открил Евангелието на Аврам? 
2. Кое чудо потврдува дека Христос има божествено потекло?
3. Како искуството на Аврам и Исак ја откриваат длабочината на 

жртвата која Бог ја поднел за човечкиот род?
4. Зошто воскресението е толку важно за верникот?
5. Што не треба никогаш да заборавиме додека ја очекуваме 

земјата на наследството? 
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4. лекција              Сабота, 28. јануари, 2017.

Двата сина на Аврам

“Зашто е напишано дека Авраам имаше двајца синови, еден од 
слугинката, а друг од слободната.“ - Галатјаните 4,22. 

„Верата не е радосен полет на чувствата; тоа е едноставно 
држење на Бога за Неговиот збор – верувајќи дека Тој ќе ги исполни 
своите ветувања бидејќи така рекол.“ ¬– Our High Calling, p. 119.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Our High Calling, pp. 119–122,     
                                                        Патријарси и пророци, 381–385.

Недела               22. јануари

1. СИНОТ НА ВЕТУВАЊЕТО

а. Зошто Исак е наречен син на ветувањето? Битие 15,2.3; 
17,15.16; 18,9-14 (спореди со Галатјаните 4,22.23.27.28).

б. Како Аврам и Сара се обиделе да му помогнат на Господа да го 
исполни Своето ветување за синот? Битие 16,1-4. 

„Ветувањето дека ќе добие син, Аврам требало да го прифати 
без никакво прашање или сомневање, но тој не чекал Бог да го 
исполни ветувањето во свое време и на начин што Тој го определил. 
За да се испита неговата вера во Божјата моќ, исполнувањето 
на ова ветување било одложено за извесно време; но тој не ја 
издржал проверката. Сара, сметајќи дека не е можно во својата 
длабока старост да добие дете за да се остварат Божјите намери му 
предложила на Аврама како втора жена да земе една од нејзините 
слугинки. Многуженството во тоа време било вообичаено и толку 
распространето, што не се сметало веќе за грев; но тоа сепак не 
било ниту малку помал престап на Божјиот закон и било кобно за 
светоста и за спокојството на семејниот живот. Аврамовиот брак 
со Агара имал лоши последици не само за неговото семејство, туку 
и за идните генерации.“ - Патријарси и пророци, 135. 
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Понеделник               23. јануари

2. СИНОТ НА РОПСТВОТО 

а. Како Бог реагирал кога Аврам го претставил Исмаил како син 
на ветувањето? Битие 17,15-21.

„Кога Аврам имал речиси сто години, Бог уште еднаш му го 
повторил ветувањето дека ќе добие син, и му било загарантирано 
дека идниот наследник ќе биде дете на Сара. Но Аврам сѐ уште 
не го сфатил ветувањето. Веднаш помислил на Исмаил, верувајќи 
дека преку него ќе се исполни благословената божествена намера. 
Обземен со љубов кон својот син, извикнал: „Жив нека биде Исмаил 
пред тебе.“ Тогаш ветувањето му било повторено со зборови што 
не можат погрешно да се разберат: „Навистина, твојата жена, Сара, 
ќе ти роди син и ќе го наречеш со името Исак; и ќе сторам мојот 
завет со него да биде завет вечен“ (Битие 17,18.19).“ – Патријарси 
и пророци, 136.  

  
б. Зошто Бог одбил да го прифати Исмаил како ветено семе? 

Галатјаните 4,22.23.30; Римјаните 14,23 (последен дел).

„Раѓањето на Исмаил, што претставувало мешање на 
праведничкото со безбожничкото семе, настанало само затоа што 
ниту Аврам ниту Сара немале доволно вера. Наспроти влијанието 
на татко му, врз Исмаил дејствувало идолопоклоничкото влијание 
на роднините на мајка му и неговите брачни врски со жените од 
незнабожечко потекло.“ – Патријарси и пророци, 167. 

в. Која важна вистина Аврам би пропуштил да ја сфати, кога 
Бог би го прифатил Исмаил како ветено семе? Римјаните 4,1-
5.21.22.

„Наградата не е од дела, за да не се пофали никој; туку сѐ е од 
милост.“ – Христовите очигледни поуки, 366. 

„Кога, секој за себе, ќе се потпре на Христа, со целосна сигурност 
на верата, верувајќи само во делотворноста на Неговата крв која 
нѐ чисти од сите гревови, ние ќе имаме мир во верувањето дека 
она што Бог го ветил, Тој е способен и да го исполни.“ – Selected 
Messages, bk. 3, p. 181.

„(Филипјаните 4,4-7) Самото ветување само по себе нема 
никаква вредност, освен ако јас целосно верувам дека Оној кој го 
дал е кадар да го исполни ветувањето, и безграничен во моќта да 
го изврши сето она што го рекол.“ This Day With God, p. 156.
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Вторник                24. јануари

3. ДЕЦА НА РОПСТВОТО

а. Објаснете која категорија на луѓе во духовен поглед го 
претставуваат Исмаил и неговата мајка Агара, и зошто? Битие 
16,4-6; Галатјаните 4,22.23. 

б. Зошто апостол Павле ги опишува Евреите што живееле во 
Ерусалим во негово време како слуги на ропството, како Агара 
и Исмаил? Јован 8,31-36; Римјаните 9,6-8.

„Секој што не сака да му се предаде на Бога се наоѓа под власт 
на другата сила. Тој не е свој господар. Тој може да зборува за 
слобода, но се наоѓа во најцрно ропство. Нему не му е дозволено 
да ја согледа убавината на вистината, зашто неговиот ум е под 
власт на сатаната. Додека самиот себеси си ласка дека ги следи 
налозите на својот сопствен разум, тој ја исполнува волјата на 
кнезот на темнината. Христос дошол да ги искине од душата 
оковите на ропството на гревот.“ – Копнежот на вековите, 453.  

„Бог направил толку многу за нас, за да ни овозможи да бидеме 
слободни во Христа, ослободени од ропството на погрешните 
навики и злите склоности. Драги млади пријатели, зарем нема да 
настојувате да бидете слободни во Христа.“ – Our High Calling, p. 29.

в. Во кого и на што телесните Евреи (буквалните потомци на 
Аврам) ги полагале своите надежи за примање на Божјите 
благослови? Јован 8,37-40; Филипјаните 3,3-9; Галатјаните 
6,12.13.

„Евреите тврделе дека потекнуваат од Авраам; но, пропуштајќи 
да ги вршат Аврамовите дела, тие покажале дека не се негови 
вистински деца. Единствено оние што ќе докажат дека духовно се 
во хармонија со Аврам, слушајќи го Божјиот глас, се сметаат како 
негово вистинско потомство.“ – Христовите очигледни поуки, 235.  

„Павле кажува дека „според правдата законска“ - ако се има 
во предвид само формалното исполнување на прописите - тој 
бил „без мана“ (Филипјаните 3,6); но кога го запознал духовниот 
карактер на законот, сфатил дека е грешник. Според словото на 
законот, онака како што го применуваат луѓето во животот, Павле 
се воздржувал од гревот; но кога ја запознал длабината на светите 
правила на законот и се видел себеси онака, како што го гледа Бог, 
во понизност се поклонил и ја признал својата вина.“ – Патот кон 
Христа, 26.  
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Среда                 25. јануари
4. АЛЕГОРИЈА
а. Кога имаме доверба во нашите сопствени дела, како Бог би 

нѐ прифатил, а не во Христа, под кој завет потпаѓаме ние? 
Галатјаните 4,21-25; 3,10; 2 Коринтјаните 3,14.15.
„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: „Се што рекол Господ, ќе правиме и ќе бидеме 
послушни“ ( 2. Мојсеева 24,7)... 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 Новиот завет... 

„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...

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.“ – Патријарси и пророци, 
383.384.

б. Зошто е очигледно дека човек не може себеси да се направи 
праведен пред Бога преку држење на законот? Галатјаните 
2,21; 3,11.12.
„Ако не беше Христовата жртва на помирување, во нас нема 

да има ништо со што Бог би се радувал. Сета природна добрина 
на човекот е безвредна во Божјите очи. Тој не ужива ниту во 
еден човек кој ја задржал својата стара природа, и кој не се толку 
обновил во знаењето и благодатта да стане нов човек во Христа.“ 
– God’s Amazing Grace, p. 66.
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Четврток                21. јануари
5. БРАТСКИ ПРОГОН
а. Кој настан апостол Павле го користи за да го опише еврејскиот 

прогон на христијанската црква? Галатјаните 4,28.29; Битие 
21,6-10.

б. Зошто децата на духот секогаш ќе бидат прогонувани од страна 
на децата на телото? Јован 15,17-22; Јован 3,19.20; Галатјаните 
5,17 (прв дел).

„Каин го мразел брата си и го убил не затоа што овој му сторил 
некакво зло, туку затоа што „неговите дела беа лоши, а на брат му 
праведни“ (1. Јованово 3,12)... Авеловиот живот на послушност и 
неговата непоколеблива вера, за Каина биле постојан укор. „Зашто 
секој што прави зло, ја мрази светлината, и не оди кон светлината, 
за да не бидат осудени неговите дела, оти се лукави“ (Јован 3,20). 
„Сите што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат 
гонети“ (2. Тимотеј 3,12). Во колку светлината со која верните Божји 
слуги го одразуваат неговиот карактер свети посилно, се појасно 
се гледаат гревовите на грешните и се порешителни се нивните 
напори да ги уништат оние што го нарушуваат нивниот мир.“ – 
Патријарси и пророци, 53. 

„Првите христијани навистина биле „посебен народ“ 
(Второзаконие 7:6). Нивното беспрекорно однесување и нивната 
непоколеблива вера претставувале постојан укор кој го нарушувал 
мирот на грешниците. Иако малубројни, без богатство, положба и 
почесни титули, тие насекаде, за оние што правеле зло биле страв и 
трепет, каде што нивниот карактер и нивното учење биле познати... 
Од иста причина Евреите го отфрлиле и го распнале Спасителот - 
затоа што чистотата и светоста на Неговиот карактер биле јавен 
укор за нивната себичност и расипаност. Од Христовите денови, 
па сѐ до денес, Неговите верни ученици секогаш предизвикувале 
омраза и противење кај оние што го сакаат патот на гревот и одат 
и понатаму по него.“ – Големата борба, 35. 

Петок                27. јануари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како единствено Божјите ветувања можат да бидат исполнети? 
2. Зошто Бог никогаш нема да ги прифати телесните дела како 

праведност?
3. Зошто никогаш не можеме да се надеваме во своето 

наследство, своето тело, или своите дела?
4. Зошто е невозможно да се оправдаме со делата на законот?
5. Опишете ја борбата преку која христијаните мораат да 

поминат поради својата вера?
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Сабота, 4. февруари, 2017.

Прилог во првата сабота во 
месецот За хуманитарна помош на 

загрозените во несреќите
„(Господ) извршува правда за угнетените, 

им дава леб на гладните“ (Псалм 146,7)“. 
Господ Исус рекол: „Блажени се милостивите, 
зашто тие ќе бидат помилувани“ (Матеј 5,7). 
Насекаде околу нас се наоѓаат сиромашни, 
неволни, страдалници, натажени како и оние 
кои одат во пропаст. И денес како и секогаш 
постои потреба да се покаже милост. Бог нѐ 
направил за Негови управители и Него не треба да го 
сметаме одговорен за страдањата, бедата, голотијата и немаштијата во 
која се наоѓа човештвото. Господ за сите нас обезбедил доволно. Тој ни 
дал големи резерви со кои можеме да ја ублажиме немаштијата на оние 
кои страдаат и се загрозени.

Секој ден слушаме за земјотреси, војни, поплави, вулкани и други 
катастрофи и неволји ширум светот кои резултираат со уништување и 
оставаат голема штета на имотот и одземаат човечки животи. Штом ќе 
слушнеме за некоја катастрофа, ние веднаш стапуваме во акција за да 
одговориме на нивните потреби. Начинот на кој одговараме зависи од 
природата на несреќата, државата во која се случила катастрофата и 
на економската и геополитичката ситуација. Ние веднаш почнуваме со 
процена на ситуацијата како би одлучиле што е најдобро да се преземе.

Покрај ова, во време на мир, нашиот Отсек за добротворна работа 
обезбедува помош како што е пронаоѓање на средства за поддршка по 
пат на предлози, техничка помош, обука, менторство и идентификација 
и имплементација на проекти. Онаму каде што имаме експерти ние 
сакаме да помогнеме преку надзор и упатства по потреба. Наша цел е 
да ја оспособиме локалната црква да ги задоволи потребите на својата 
заедница, било да се работи за храна, облека, ќебиња, засолниште или 
емоционална поддршка и советување. 

Ширењето на веста за Божјата љубов ширум светот е како авион на 
кого му е потребно гориво  за да се покрене. Вашите дарови се гориво кое 
го покренува речиси секој аспект на помош на оние кои се сиромашни, 
Без вашето учество и ова гориво, нашите најдобри напори ќе се покажат 
како неуспех. Не може секој да стигне до местото на несреќа, но вашите 
средства можат да стигнат далеку. Апелираме до вас срцата да ви бидат 
поттикнати како би учествувале во оваа благородна задача. Ве молиме да 
дадете великодушно за ова дело.

Вашите браќа од одделот за добротворна работа
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5. лекција              Сабота, 4. февруари, 2017.

Вистински деца на Аврам
„Знајте, пак, дека оние што се потпираат на верата, се синови 

Авраамови.“ - Галатјаните 3,7.

„Сите оние што ќе се понижат како мало дете, кои ќе ја прифатат 
и послушаат Божјата реч  со детска едноставност, ќе се најдат меѓу 
избраните од Бога.“ – Our High Calling, p. 77.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Our High Calling, p. 75-79.     
                   Пророци и цареви, 248-251.

Недела                29. јануари

1. ВИСТИНСКИ ДЕЦА НА АВРАМ

а. Кого Библијата ги смета за вистински деца на Аврам и 
вистински Израелци? Римјаните 9,6-8; Галатјаните 3,7-9.

______________________________________________________________________

„На Исаија му било дадено да му ја објави на Јуда многу јасно 
вистината дека во Божјиот Израел треба да се вбројат и мнозина 
кои не се потомци на Аврам по телото. Но тоа учење не било во 
слад со теологијата во негово време. Но тој сепак без страв ја 
објавувал веста која му ја дал Бог и им донел надеж на мнозина 
кои копнееле во своите срца по духовните благослови ветени на 
Аврамовото семе.“ – Пророци и цареви,248.     

б. Како незнабошците, кои не се дословни потомци на Аврам, 
сега можат да бидат сметани како негово вистинско потомство? 
Римјаните 9,30; 4,11.12.16.17.  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Во Аврамовото семе ќе бидат вброени сите кои преку Христа 
ќе станат деца на верата; тие ќе бидат наследници на заветот на 
ветувањата; како и Аврам, и тие се повикани да му го објаснат на 
светот Божјиот закон и евангелието на Неговиот Син.“ – Патријарси 
и пророци,496.
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Понеделник                30. јануари
 

2. АВРАМОВИТЕ ПОСВОЕНИ ДЕЦА

а. Преку верата во Христа, како ветено семе на Аврам, во кое 
семејство ние биваме усвоени? Римјаните 8,14-16; Галатјаните 
4,4-7.

„Бог сака сите луѓе да се спасат бидејќи презел одлучувачки 
чекор кога го дал својот единороден Син да го плати откупот за 
човекот. Оние што ќе пропаднат, ќе загинат затоа што одбиваат да 
бидат усвоени како Божји деца, преку Исус Христос. Гордоста на 
човекот го спречува да ги прифати одредбите на спасението.“ – Our 
High Calling, p. 78.

б. Како жртвата на Исус Христос го прави човекот Божјо дете, 
дури и дете на верата, и за кого ова важи? Галатјаните 3,27-29.

„Поединци можат да направат големи дела во очите на светот; 
нивните достигнувања може да бидат многу и можат да бидат 
високо ценети во очите на другите, но сите таленти, сета вештина, 
сите способности на светот нема да успеат да го променат 
карактерот и од изопачено дете на гревот да направат Божјо дете, 
наследник на небото... Најголемиот дар на небото, единородниот 
Син на Таткото, полн со љубов и вистина, е единствениот кој може 
да ги откупи изгубените... Христовата жртва на крстот на Голгота е 
влог кој ја надминува сета огромна моќ на гревот; и кога чувството 
на гревот ќе го притисне срцето на грешникот, а товарот се чини 
дека е неподнослив, Исус ги повикува да погледнат кон Него и да 
живеат.“ – The Signs of the Times, May 2, 1892. 

в. Објаснете зошто Аврамовите деца се од секое племе и народ, 
а не само од Израел. Откровение 7,9.10; Битие 17,4-6; Дела 
10,34.35.

„Христос не признавал никакви разлики во поглед на 
националната, класната и верската припадност. Книжевниците 
и фарисеите сакале само тие и нивниот народ да ги користат 
небесните дарови, а тоа да им го скратат на останатите членови на 
Божјото семејство во светот. Меѓутоа, Христос дошол да го сруши 
секој ѕид на поделба. Тој дошол да покаже дека дарот на Неговата 
милост и љубов им ја дава на сите, исто така неограничено како 
и воздухот, светлината и дождот кој ја натопува земјата.“ – 9 
Сведоштво, 197. 
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Вторник                31. јануари

3. ЛАЖНИ АВРАМОВИ ДЕЦА
а. Зошто мнозина дословни потомци на Аврам во Божјите 

очи се исклучени како припадници на вистинскиот Израел? 
Римјаните 10,1-4.

 „Истовремено Евреите заради своите гревови и самите сѐ 
повеќе се одвојувале од Бога. Тие не можеле да го препознаат 
длабокото духовно значење на својата симболична служба. 
Во својата самоправедност, се надевале на сопствените дела, 
жртви и уредби, наместо да се потпираат на заслугите на Оној 
на кого сите овие работи посочувале. „Тежнеејќи да воспостават 
своја сопствена праведност“, (Римјаните 10,3), тие се вовлекле 
во формализам и сметале дека си се доволни самите на себе. 
Бидејќи им недостасувал Духот и Божјата благодат, настојувале 
овој недостаток да го надоместат со строго вршење на верски 
обреди и ритуали. Не се задоволувале со уредбите кои самиот Бог 
ги назначил, туку додавале безброј наметнувања и правила што 
самите ги измислиле. И колку повеќе се оддалечувале од Бога, 
толку построги биле во почитувањето на овие форми.“ – Пророци 
и цареви, 486.  

б. Кој е единствениот начин да се оправдаме пред Бога? 
Галатјаните 3,11.12; 2,16. Каква промена ќе биде видлива во 
животот на оние кои се оправдани преку верата? 

 „Оправдувањето е целосно од благодатта и не може да се 
здобие со ниедно дело кое паднатиот човек може да го направи.“ 
– Faith and Works, p. 20.

„Горделивото срце копнее да заслужи спасение, но и нашето 
право на Небото и нашата подобност да влеземе во него се 
засноваат на Христовата праведност. Господ не може ништо 
да направи за спасение на човекот, сè додека тој, уверен за 
сопствената слабост и лишен од секоја самодоволност, не се 
потчини под Божјо управување. Тогаш, може да прими дар, со кој 
Бог сака да го дарува.“ – Копнежот на вековите, 281.

„Оној кој се обидува со своите дела и со држење на Законот да го 
стекне Небото – се обидува да направи нешто што е невозможно. 
Нема безбедност за оној, кој има само законска религија, форма на 
побожност. Христијанскиот живот не е промена или подобрување 
на стариот, туку преобразување на природата. Нашето „јас“ и 
гревот умираат, и потоа настапува целосно нов живот. Таа промена 
може да се постигне само со делотворното делување на Светиот 
Дух.“ – Копнежот на вековите, 150.
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Среда         1. февруари

4. СЛУГИ НА АВРАМ

а. Оние што ја немаат Аврамовата вера во Христа како ветеното 
семе, се сметаат како слуги, наместо синови или ќерки. Што ќе 
се случи со нив? Битие 16,3-6; Галатјаните 4,30.31.

„Во ковчегот влегол Ное со своето семејство „па Господ ја 
затвори вратата зад нив“... Масивната врата, која оние одвнатре 
во никој случај не би можеле да ја затворат, полека се поткренала 
и е затворена со невидливи раце. Ное бил во засолништето, а оние 
што ја отфрлиле Божјата милост, останале надвор. На вратата на 
ковчегот се наоѓал небесен печат; сам Бог ја затворил и само Тој 
можел да ја отвори. Така, кога Христос ќе престане да посредува 
за грешниот човек, пред повторно да дојде на небесните облаци, 
и вратата на милоста ќе биде затворена. Тогаш божествената 
милост нема повеќе да ги зауздува безбожниците, и сатаната ќе 
има неограничена власт над оние што го отфрлиле понуденото 
милосрдие.“ – Патријарси и пророци, 77.

б. На кого, односно на што тие всушност робуваат? Јован 8,31-
35,39-44. 

 „’Ако му се предавате некому како робови за послушност, 
робови сте му на оној кому му се покорувате’ (Римјаните 6,16). Ако 
негуваме во срцето гнев, страст, алчност, омраза, себичност, или 
било кој друг грев, ние стануваме слуги на гревот. ‘Никој не може 
да им слугува на двајца господари’ (Матеј 6,24). Ако му служиме 
на гревот, не можеме да му служиме на Христа.“ – The Review and 
Herald, November 15, 1887.

в. Зошто оние кои го отфрлаат Христа никогаш не можат да влезат 
во хананската земја која му е ветена на Аврам и на неговото 
потомство? Евреите 3,17-19; Дела  4,10-12; Галатјаните 3,9. 

„Полни четириесет години на неверување, мрморење и побуна 
го одвојувале стариот Израел од земјата Хананска. Истите гревови 
го одложуваат влезот на денешниот Израел во небесниот Ханан. 
Во ниту еден случај Божјите ветувања не изневериле. Неверството, 
световноста, непосветеноста и раздорите меѓу оние кои тврделе 
дека се Божји народ не задржаа толку многу години во овој свет на 
грев и страдања.“ – Evangelism, p. 696.
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Четврток               2. февруари
 
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО ЦРКВАТА 

а. Кое предупредување и беше упатено на црквата во Галатија, и 
зошто? Галатјаните 3,1-6; 4,7-11.

„Откупот кој беше извршен за нас од страна на нашиот Господ на 
крстот на Голгота требаше да не донесе до послушност на Божјиот 
закон, овозможувајќи ни да го држиме тој закон преку Неговата 
праведност која ни е припишана...

Не постои ништо толку навредливо за Бога како гревот. 
Наместо да го нарушува Божјиот закон останувајќи во гревот, 
секоја вистински обратена душа ќе оди по патот на понизна 
послушност кон сите Божји заповеди. Таа ќе ги пребарува Писмата 
како би ја дознала вистината. Кој ја маѓепсал непокајаната душа 
и престапникот кој го избрал гревот наместо послушноста? Тоа е 
силата на сатаната кој им пришол на Адам и Ева во Едем, за да ги 
заведе, маѓепсувачката моќ на паднатиот ангел.“ – The Upward Look, 
p. 209.

б. Каква поука за нас претставува Аврамовата борба со својата 
вера? Битие 15,3-6; 17,17.18; Евреите 4,1.2. Што, од друга 
страна, ни донесува вистинската вера? 1 Јованово 5,4.5. 

„Христијанскиот живот треба да биде живот на вера, победа и 
радост во Бога... Бог може и сака да им ја даде на Своите слуги сета 
сила што им е потребна и да им даде мудрост која им е потребна во 
нивните разни потреби. Тој повеќе и од очекуваното ќе ги исполни 
нивните најголеми очекувања на оние кои се надеваат на Него.“ – 
The Faith I Live By, p. 126.

Петок                3. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Колку е важна верата за христијанинот?
2. Зошто христијанинот може да го нарече Бога свој Татко? 
3. Како можеме да избегнеме да бидеме проколнати од Бога?
4. Која е разликата помеѓу тоа да се биде Аврамов слуга или 

негов син или ќерка?
5. Како може ѓаволот да нѐ маѓепса да ја изопачиме нашата 

вера?
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6. лекција         Сабота, 11. февруари, 2017.

 

Вечен завет
„И ќе го поставам заветот Мој меѓу Мене и тебе и меѓу твоите 

потомци по тебе во нивните родови; ќе направам завет вечен, и ќе ти 
бидам Бог тебе и на потомците твои по тебе.“ - Битие 17,7.

„Заветот на милоста не е некоја нова вистина, бидејќи тој постоел 
во Божјиот ум од вечноста. Ова е причината зошто тој се нарекува 
вечен завет.“ – The Signs of the Times, August 24, 1891.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Faith I Live By, pp. 76–78, 360–364.

Недела               5. февруари

1. ВЕЧЕН ЗАВЕТ

а. Што покажува дека заветот направен со Аврам е ист како и 
оној ратификуван од страна на Христос на Голгота? Битие 
22,16; Евреите 6,13-18; 9,16. 

„Заветот обновен со Аврам е потврден со Христовата крв и 
се вика „втор“ или „нов“ завет, зашто крвта со која е потврден е 
пролеана после крвта на првиот завет. Дека новиот завет бил во 
сила и во времето на Аврам, очигледно произлегува од фактот 
што тој тогаш бил потврден не само со ветување, туку и со Божја 
заклетва „Преку две неизменливи работи, во кои не е можно Бог 
да излаже“ (Евреите 6,18).“ – Патријарси и пророци, 382.383.

 
б. Што со овој завет било ветено и како Аврам одговорил? Битие 

17,1-8; 15,6; 26,5 (спореди со Галатјаните 3,8.16; Римјаните 
4,20-22).

„Тој сојуз на сите луѓе им нудел проштавање и поддршка од 
Божјата милост со цел во иднина, со вера во Христа да можат да 
бидат послушни. Ветен им е вечен живот под услов да му останат 
верни на Божјиот закон.“ – Патријарси и пророци, 382.

„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.“ – Патријарси и пророци, 382.
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Понеделник               6. февруари
 

2. ВЕЧЕН ОДНОС
 

а. На кој начин Бог го опишал заветниот однос воспоставен со 
Аврам и неговото семе? Левитска 26,12 (спореди со Битие 
17,7.8; Второзаконие 14,2; 29,13).

_______________________________________________________________________

б. Што Бог му дал на Аврам како печат на заветниот однос, и 
зошто? Битие 17,11; Римјаните 4,11.

_______________________________________________________________________

„Во тоа време на Аврама му бил даден обредот обрезание „како 
печат на вистинската вера што ја имаше додека не беше обрезан“ 
(Римјаните 4,11). Тоа за патријархот и за неговите потомци требало 
да биде знак дека се посветени на Божјата служба и изделени 
од идолопоклониците и дека Бог ги прифаќа како свое посебно 
богатство.“ – Патријарси и пророци, 126.

„Нему му бил даден обредот обрезание како знак дека, оние 
што го примиле, биле посветени на Божјата служба - знак на заветот 
дека се изделиле од идолопоклонството за да му се покоруваат на 
Божјиот закон.“ – Патријарси и пророци, 374.

в. Кое искуство денес ни е потребно за да можеме да влеземе 
во истиот „новозаветен“ однос со Бога? Второзаконие 10,16; 
Колосјаните 2,11; Евреите 8,10; 2 Коринтјаните 6,16.17.

_______________________________________________________________________

„Ние треба да веруваме дека сме избрани од Бога, спасени со 
вера преку Христовата благодат и делувањето на Светиот Дух; и 
ние ќе го фалиме и величаме Бога за таа чудесна манифестација 
на Неговата незаслужена наклоност. Божјата љубов е она што ја 
привлекува душата кон Христа, како би била милостиво примена 
и претставена на Отецот. Преку работата на Светиот Дух, тој 
божествен однос помеѓу Бога и грешникот се обновува. Отецот 
вели: „Јас ќе им бидам Бог, и тие ќе бидат Мој народ. Јас ќе покажам 
кон нив љубов која проштева и ќе им ја подарам мојата радост. Тие 
ќе ми бидат особено богатство; народ кој го создадов за Себе, ќе 
ја покажат Мојата пофалба“.“ – The Signs of the Times, January 2, 1893. 

„Услов некој да биде примен во Господовото семејство е да 
излезе од светот, да се одвои од сите негови загадувачки влијанија.“ 
– God’s Amazing Grace, p. 57.
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Вторник               7. февруари

3. ВЕЧНО СВЕШТЕНСТВО

а. Зошто Христос се нарекува свештеник по редот на Мелхиседек, 
а не по Ароновиот ред? Евреите 5,5.6; 7,11-16; Матеј 1,1.2.

_______________________________________________________________________

„Службата на првосвештеникот била воспоставена со цел на 
еден посебен начин да го претставува Христа, кој требало да стане 
Првосвештеник засекогаш по редот на Мелхиседек. Овој ред на 
свештенство никогаш не бил пренесен на некој друг ниту може да 
биде заменет со некое друго свештенство.“ – Библиски коментари, 
809.810.

б. На кој начин Мелхиседековото свештенство се поврзува со 
вечното свештенство на Христос, и зошто е тоа на повисоко 
ниво од Ароновото свештенство? Спореди Евреите 7,1-3 со 
Евреите 7,20-25; 6,18-20.

_______________________________________________________________________

„Христос бил оној кој зборувал преку Мелхиседек, свештеник 
на Севишниот Бог. Мелхиседек не бил Христос, но тој бил Божјиот 
глас во светот, претставник на Отецот.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 
409.

„Името на тоа беспомошно мало бебе... било надеж за паднатото 
човештво. Детето за кое е платен откуп беше Оној кој требало да 
го плати откупот за гревовите на целиот свет. Тој бил вистинскиот 
„Првосвештеник над Божјиот дом“, Поглавар на „непроменливото 
свештенство“, посредник од „десната страна на Величеството на 
висините“ (Евреите 10:21; 7:24; 1:3).“ – Копнежот на вековите, 35.36.

в. Каква паралела постои во храната која Божјиот свештеник му ја 
понудил на Аврам? Спореди Битие 14,18-20 со 1 Коринтјаните 
10,16; 11,23-26. 

„Лебот и виното го претставуваат телото и крвта на Христос. 
Како што лебот бил скршен, а виното излиено, така на крстот 
Христовото тело било разбиено, а Неговата крв пролеана за да нѐ 
спаси...

„Со јадење на леб и пиење на вино, ние покажуваме дека ние 
веруваме во тоа. Покажуваме дека се каеме за нашите гревови, и 
дека го прифаќаме Христа како наш Спасител.“ – The Story of Jesus, 
p. 98.
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Среда                8. февруари
 

4. ВЕЧЕН ПОСЕД
 

а. Која вечна земја, на која овоземната земја и била само 
сенка, Бог му ја ветил на Аврам? Битие 17,8; Евреите 11,8-10; 
Откровение 21,2.

„Различните искуства што ги стекнале Евреите тука, 
претставувале подготвителна школа за животот во ветената 
хананска земја. Бог сака Неговиот народ во овие денови со 
понизно срце и со претприемчив дух да ги проучи искушенијата 
низ кои поминувал стариот Израел за да може од тоа да извлече 
поука во својата подготовка за небесниот Ханан.“ – Патријарси и 
пророци, 296.

„Нека сѐ што е убаво во нашиот земен дом нѐ потсетува 
на кристалната река и зелените полиња, лелејавите дрвја и 
живите извори, блескавиот град и пејачите облечени во бело, на 
небесниот дом – тој свет на убавина кој ниеден уметник не може 
да го претстави, ниеден смртен јазик да го опише.“ – The Faith I Live 
By, p. 279.

б. Кога и како Аврам и неговото семе ќе го примат своето вечно 
наследство? Матеј 25,31.34; Јован 14,1-3; Даниел 7,27.

„Разрушената и нерамна површина на земјата сега изгледаше 
како рамна широка рамнина. Целата Божја вселена е чиста, и 
големата борба е засекогаш завршена. Каде и да се погледне, сѐ на 
што окото одмора беше убаво и свето. И сета откупена војска, стари 
и млади, големи и мали, ги симнуваат своите блескави круни пред 
нозете на својот Откупител, и паднаа ничкум во обожавање пред 
Него, и му се поклонија на Оној кој живее секогаш и засекогаш. 
Убавата нова земја, со сета своја слава, ќе биде вечно наследство 
на светиите. Царството и власта и величеството на царството под 
целото небо, тогаш беше дадено на светиите на Севишниот кое 
треба да го поседуваат засекогаш, дури и во вечни векови.“ – Рани 
списи, 318.

„Но целосното воспоставување на царството на Неговата слава 
ќе се оствари дури со повторното Христово доаѓање на овој свет. 
„А царството и власта и величеството царско под сето небо“ треба 
да се даде „на народот на светецот вишен“ (Дан. 7,27). Тие ќе го 
наследат царството подготвено за нив „од постанокот на светот“ 
(Мат. 25,34). А самиот Христос ќе ја преземе сета власт и вечно ќе 
владее.“ – Мисли од гората на блаженството, 77.
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Четврток              9. февруари

5. ВЕЧЕН ЖИВОТ

а. Кое е најголемото од сите ветувања дадени преку вечниот 
завет? Галатјаните 3,29; 1 Јованово 5,11; Откровение 21,3.4.

„Но доаѓа ден кога битката ќе биде извојувана и победата 
здобиена. Божјата волја ќе биде на Земјата, како што е на Небото. 
Спасените народи нема да познаваат друг закон освен Небесниот. 
Сите ќе бидат едно среќно, обединето семејство, облечени во 
наметки на пофалба и благодарност – облека на Христовата 
праведност.“ – Здравје и среќа, 451.

„(На небото) нема разочарување, нема тага, нема грев, никој 
нема да каже: „Јас сум болен“. Таму нема да има погребни поворки, 
ниту жалост, ниту смрт, нема разделба, нема скршени срца; таму 
е Исус, таму е мир... Во Негово присуство е полнотата на радоста, 
утеха во десницата Негова.“ – My Life Today, p. 349.

б. Од која надеж не смееме никогаш да се откажеме? Тит 2,11-
13; Евреите 10,35-37. 

„Бидете трпеливи, христијански војници. Уште малку, и Оној кој 
треба да дојде, ќе дојде. Ноќта на заморно чекање, стражарење и 
жалост речиси помина. Наградата наскоро ќе биде дадена, вечниот 
ден ќе се раздени. Немаме време за спиење, сега немаме време 
да се оддаваме на бескорисно жалење, Оној кој сега се осудува 
да спие ќе ги пропушти драгоцените можности да прави добро... 
Секоја спасена душа ќе биде дополнителна ѕвезда во круната на 
Исус, нашиот неодолив Спасител.“ – Christian Service, p. 275.

Петок             10. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како можеме да имаме доверба во Божјата реч?
2. Како можеме да го имаме истиот заветен однос со Бога како 

што го имал Аврам?
3. Објасни како можеме да имаме доверба Христовото вечно 

свештенство?
4. Која е блажената надеж на Аврамовите деца?
5. Зошто вечниот живот со Бога е блажена надеж на 

христијанинот?
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7. лекција        Сабота, 18. февруари, 2017.

Вечна милост
„Зашто по благодат сте спасени преку верата; и тоа не е од вас - 

туку дар Божји.“ – Ефесјаните  2,8.

„Милост значи наклоност кон оној којшто е недостоен, оној којшто 
е изгубен. Фактот дека сме грешници, наместо да не одвојува од 
Божјата милост и љубов, го прави апсолутно потребно искажувањето 
на Неговата љубов кон нас со цел да се спасиме.“ – Selected Messages, bk. 
1, p. 347.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 374-385;
     Faith and Works, pp. 15–28.

Недела             12. февруари

1. НОВИОТ ЗАВЕТ НА ВЕТУВАЊЕТО

а. На кој начин Бог го направил новиот завет со Аврам – и што 
Бог подоцна направил за да го потврди овој завет и зошто? 
Галатјаните 3,14-18; Евреите 6,13-18. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

б. Што Аврам направил од своја страна за да ги заслужи овие 
заветни благослови, и што нѐ учи тоа за Божјиот став кон 
грешниците? Битие 12,1-3; 1 Коринтјаните 1,26-31; Римјаните 
3,10-12.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Милоста е особина, која Бог им ја укажува на човечки битија 
што не ја заслужуваат. Иако ние не сме ја барале, таа е испратена 
со цел да нè пронајде. Бог ја излева на нас Својата благодат со 
радост, не затоа што сме достојни, туку затоа што сме целосно 
недостојни...

Тој (Бог) се слави кога му простува и на најголемиот грешник.“ – 
Здравје и среќа, 137.

„Колку понедостоен е примателот, толку повеличествена е 
Божјата милост.“ – General Conference Daily Bulletin, January 28, 1893.
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Понеделник             13. февруари
2. СТАРИОТ ЗАВЕТ ВТЕМЕЛЕН НА ДЕЛАТА
а. Зошто Бог направил уште еден завет преку Мојсеј, 430 години 

подоцна, и зошто тој не може да го поништи новиот завет на 
ветувањата? Второзаконие 4,12.13; Излез 19,5-7; Галатјаните 
3,17; 1 Петрово 1,18-20.

„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... за да сфатат колку се беспомошни и колку им 
е неопходна божествената помош. А тогаш се погрижил да ги 
ослободи...

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 ниту пак 
чувствувале колку им бил потребен Спасителот. На сето тоа требало 
да се научат.“ – Патријарси и пророци, 383.

„Една друга спогодба во Библијата наречена „стар“ завет е 
склучен на Синај меѓу Бога и израелскиот народ и потоа потврден 
со крв на заклана жртва. Заветот обновен со Аврам 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.“ – Патријарси 
и пророци, 382.
б. Како народот реагирал на Божјите барања во рамките на 

стариот завет? Излез 19,8. Како и ние можеме да западнеме 
во истата опасност?

„Меѓутоа, тие не ја увидувале грешноста на своето сопствено 
срце и фактот дека без Христа не е можно да се држи Божјиот 
закон.“ – Патријарси и пророци, 383.

„Оние што сметаат дека Христовата крв не им е неопходна, 
дека со лични заслуги, без божествена милост, можат да стекнат 
небесна наклоност и одобрение, паѓаат во истата онаа заблуда во 
која се наоѓал и Каин. Ако не ја прифатат крвта која може да очисти, 
тие остануваат под осудата и клетвата.“ – Патријарси и пророци, 51.

„Самоправедноста е опасност на ова време; ја одделува душата 
од Христа. Оние кои се потпираат на својата праведност не можат 
да разберат како спасението доаѓа преку Христа. Тие гревот го 
нарекуваат праведност, а праведноста грев. Тие не сфаќаат колкаво 
зло се крие во престапот, ниту разбираат колку законот е страшен; 
бидејќи не ги почитуваат Божјите морални стандарди.“ – Faith and 
Works, p. 96.
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Вторник             14. февруари

3. ОД СТАРО КОН НОВО

а. Која била целта на моралниот закон во стариот завет и за која 
цел тој служи и денес? Римјаните 7,7.9-13.20; 3,19.20.

„Законот бил даден за да ги осведочи за гревот и да им ја покаже 
нивната потреба од Спасителот.“ – Копнежот на вековите, 288.

б. Како Бог во Новиот завет го менува нашиот однос кон Неговиот 
закон и каква промена ќе се види во нашиот живот? Евреите 
8,10; Псалм 40,8; Езекиел 36,26.27; Колосјаните 3,9.10.

„Истиот закон, кој бил напишан на камени плочи, Светиот Дух 
го 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.“ – Патријарси и пророци, 384.

„Промената на човечкото срце, трансформацијата на човечкиот 
карактер – тоа е чудото што го открива живиот Спасител, кој 
секогаш живее и кој се залага за спасение на душата.“ – Копнежот 
на вековите, 394.

в. Како искуството на Новиот завет совршено го исполнува духот 
и намерата на законот – и што во тој поглед било речено за 
Аврам? Матеј 5,20-22.27.28.31-48; Римјаните 13,8-10; Битие 
26,5.

„Меѓутоа, да обрнеме овде внимание на фактот дека 
послушноста не е само некое формално покорување, туку служење 
од љубов. Божјиот закон е израз на Неговата вистинска природа; 
тој е олицетворение на големото правило на љубовта и според тоа 
темел на Неговото владеење на Небото и Земјата. Ако нашите срца 
се обновени според ликот на Бога, ако Божјата љубов е всадена во 
нашата душа, нема ли и Божјиот закон да се остварува во нашиот 
живот? Ако начелото на љубовта е всадено во срцето, ако човекот 
е обновен по ликот на Оној што го создал, тогаш е исполнето и 
новозаветното ветување: „Ќе ги ставам Моите закони во нивните 
срца и ќе ги напишам во нивните мисли“ (Евреите 10,16). А ако 
Законот е впишан во срцето, зарем тој нема да го обликува 
животот?“ – Патот кон Христа, 45.46.
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Среда                15. февруари
4. СПАСЕНИ СО МИЛОСТ ПРЕКУ ВЕРА
а. Кој бесплатен дар Бог му го подарил на Аврам, поради неговата 

одлука да верува? Римјаните 4,22; Галатјаните 3,6.

„Прекрасна е и самата помисла дека Христовата правда ни се 
припишува, не поради нашите заслуги, туку како бесплатен дар 
од Бога. Непријателот на Бога и човекот не сака оваа вистина да 
биде јасно претставена; бидејќи знае дека доколку луѓето ова во 
потполност го прифатат – неговата моќ ќе биде скршена.“ – Gospel 
Workers, p. 161.

„Христовата милост бесплатно го оправдува грешникот без 
заслуги или права од негова страна. Оправдувањето е потполно, 
целосно простување на гревот. Оној момент кога грешникот 
го прифаќа Христа со вера, во тој момент нему му е простено. 
Христовата правда му се припишува и тој повеќе не треба да се 
сомнева во Божјата милост и простувањето.“ – The Faith I Live By, p. 
107.

б. Што Аврам направил за да биде прогласен за праведен - и како 
единствено верниците на ист начин се спасуваат? Римјаните 
4,1-5; Ефесјаните 2,8.9.

„Сигурноста дека Бог нѐ прифаќа е сигурно само преку Неговиот 
возљубен Син. Добрите дела се само резултат на делувањето на 
Неговата љубав која ги проштава гревовите. Тие не се кредит 
за нас, и ние немаме ништо врз основа на што би можеле да 
покажеме некое право на спасение на својата душа. Спасението е 
бесплатен Божји дар на верникот, кој Бог, само поради Христа, му 
го подарува на оној кој поверува.“ – Библиски коментари, 523.

в. Иако верата сама по себе е дар (види Римјаните 12, 3 
(последен дел)), што да правиме со него? Јован 3,16; Лука 7,1-
9; Римјаните 10,17.

„Верата што ни овозможува да ги примиме Божјите дарови, 
и самата по себе е дар, од кој една извесна мерка е всадена во 
секое човечко суштество. Таа расте кога се вежба во примањето 
на Божјата реч. За да ја зајакнеме верата, мораме често да ја 
доведуваме во допир со Речта.“ – Воспитување, 253.254.

„Мажите и жените нема да бидат спасени ако не ја вежбаат 
својата вера, и градат на вистинскиот темел, доколку не дозволат 
Бог наново да ги создаде од страна на Светиот Дух.“ – The Signs of 
the Times, February 14, 1900.
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Четврток      16. февруари

5. НЕЗАСЛУЖЕНА НАКЛОНОСТ 

а. Каква незаслужена милост, ветена под Новиот завет, Бог ја 
покажал со цел да го спаси човештвото? Битие 12,3; 1 Јованово 
4,14; Ефесјаните 2,4-8; Римјаните 5,15-18.

 „Иако со својата непослушност сме го заслужиле Божјото 
незадоволство и осуда, Тој не нѐ напуштил.“ – God’s Amazing Grace, 
p. 10.

„Оние што ќе влезат во Небото нема да стигнат во него со својата 
праведност, ниту неговите врата ќе се отворат поради богатите 
прилози од злато или сребро, туку ќе добијат пристап во многуте 
станови и куќи на Отецот преку заслугите на Христовиот крст.“ – 
God’s Amazing Grace, p. 179.

б. На кој начин грешникот има пристап кон тој бесплатниот дар 
на спасението преку Исус Христос? Јован 1,12; Римјаните 5,17; 
Евреите 11,8.

„Сите оние кои веруваат дека Христос е откупителна жртва 
можат да дојдат и да добијат простување на гревовите; бидејќи 
преку Христовите заслуги е воспоставена комуникација помеѓу 
Бога и човекот. Бог може да ме прифати како Негово дете, а јас 
можам да се повикувам на Него и да се радувам во Него како мој 
сакан Татко. Нашите надежи на небото мораме да ги темелиме 
исклучиво на Христа, затоа што Тој е наша замена и гарант.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 363.

в. Кои две работи Бог ги уништил со својата чудесна милост? 
Римјаните 8,2; 1 Јованово 3,5.8; 2 Тимотеј 1,10.

Петок              17. февруари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Објасни го значењето на зборот „ветување“ во светлината на 

фактот дека за Бога е невозможно да лаже?
2. Зошто е даден стариот завет, и зошто тој е лишен од вера?
3. Како Бог го пишува својот закон на љубовта во нашите срца и 

умови?
4. Зошто не можеме да се повикуваме на заслугите на своите 

добри дела во процесот на спасението? 
5. Зошто никогаш нема да можеме да се фалиме со својата вера?
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8. лекција       Сабота, 25. февруари, 2017.

Делотворна вера
„Нели со дела беше оправдан Авраам, нашиот татко, откако врз 

жртвеникот го положи својот син Исак?“ – Јаков 2,21.

„Мнозина не ја сфаќаат тесната поврзаност што постои меѓу 
верата и делата. Тие велат: „Само верувај во Христа и сигурен си. 
Држењето на законот нема никакво значење ниту важност.“ Меѓутоа, 
вистинската вера се открива во послушноста.“ – Патријарси и 
пророци, 143.144.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Faith and Works, pp. 47–54, 111–116.

Недела     19. февруари

1. ДЕЛОТВОРНА ВЕРА

а. Како знаеме дека Аврам верувал во Божјото Слово? Битие 
22,1-5; 2,21-24.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Аврам му верувал на Бога. Како да знаеме дека верувал? 
Неговите дела сведочат за карактерот на неговата вера, а неговата 
вера му била пресметана како праведност.“ – Reflecting Christ, p. 79.

б. Каков е врската помеѓу верата и делата? Јаков 2,17.18; Матеј 
7,16-20. Какви плодови донесува христијанинот?

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Со добри дела никогаш не може да се купи спасение, но тие 
се знак на верата, која работи преку љубовта и ја чисти душата.“ 
-Копнежот на вековите, 314 (ориг).

„Исто како што доброто дрво дава добри плодови, така и 
дрвото кое е засадено во Господовата градина ќе донесе добар 
плод за вечен живот. Гревовите кои постојано ги напаѓаат тие ги 
победуваат; не дозволувајќи си себеси да се занимаваат со зли 
мисли; лошите навики се очистени од храмот на душата... Доаѓа до 
целосна трансформација во животот.“ – Библиски коментари, 653.
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Понеделник      20. февруари

2. БОЖЈИ ДЕЛА 

а. Како Аврам ја покажал својата вера во Бога? Покажувајќи ја 
својата вера, што Аврам открил за неа? Јаков 2,22; Битие 22,12.

 „Верата работи преку љубов и ја чисти душата. Верата пупи 
и цвета и донесува жетва на драгоцени плодови. Таму каде има 
вера, се појавуваат добри дела.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 398.

б. Од каде доаѓаат добрите дела? Спореди Еремија 17,9; 
Римјаните 3,12 со Ефесјаните 2,10; Тит 2,13.14.

 „Вистинската вера се огледа во добри дела; бидејќи добрите 
дела се плод на верата. Кога Бог делува на срцето, а човекот ќе ја 
потчини својата волја на Бога, и соработува со Бога, надворешните 
промени видливи во неговиот живот се показател на она што Бог 
чини за него одвнатре од страна на Светиот Дух, и потоа се внесува 
склад помеѓу намерите на срцето и животните практики. Секој 
грев мора да биде отфрлен како нешто одвратно што го распнало 
Господа на животот и славата, а верникот мора да има искуство 
на постојан напредок, континуирано чинејќи ги Христовите 
дела. Благословот на оправдувањето се задржува со постојано 
потчинување на волјата и непрекина послушност.“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 397.

„Ако сме верни во извршување на нашите должности, во 
соработка со Него, Бог ќе работи преку нас онака како што Нему 
му е угодно. Но, Бог не може да работи преку нас, ако ние не 
вложуваме никакви напори. Ако сакаме да добиеме вечен живот, 
мораме да работиме, сесрдно да работиме... Ние мораме да го 
следиме примерот кој Христос ни го оставил, во сѐ потчинувајќи 
му се Нему. Нашата волја мора да биде во хармонија со Неговата 
волја.“ – The Review and Herald, June 11, 1901.

в. Пред да може христијанинот да покаже добри Божји дела, 
што најпрвин мора да се случи? Ефесјаните 2,1-5; Галатјаните 
2,20; Еремија 29,13. 

 “Единствен начин да обезбедиме Божја помош е целосно да се 
предадеме во Негови раце и да Му се довериме Тој да работи за 
нас. Додека со вера се држиме за Неговите ветувања, Тој ја врши 
работата. Верникот може само да верува. Имајќи доверба во Бога 
и извршувајќи ја Неговата волја, додека Тој работи и ние можеме 
да работиме.“ – Библиски коментари, 653.
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Вторник      21. февруари

3. МРТВА ВЕРА

а. Која е разликата помеѓу живата вера и мртвата вера? Јаков 
2,19.20; Марко 7,6.7.

_______________________________________________________________________

„Вистинската вера, која се потпира целосно на Христа, ќе се 
манифестира со послушност на сите Божји барања... Во сите векови 
имало такви кои тврделе дека имаат право на Божја наклоност, 
иако ги занемарувале некои од Неговите заповеди. Но, Библијата 
тврди дека „верата дејствува заедно со делата негови“, а без дела 
таа е „мртва“ (Јаков 2,22.17).“ – The Faith I Live By, p. 91. 

„Мнозина се задоволуваат со формална побожност, и малку 
се оние кои искрено, сериозно, срдечно копнеат по Бога.“ – 4 
Сведоштво, 351.

б. Може ли некој со мртва вера да произведе добри дела? Матеј 
23,27.28; 7,21-23.

_______________________________________________________________________

„Добриот човек од добрата ризница на срцето раѓа добри 
нешта. Зошто? Бидејќи Христос е постојано присутен во душата. 
Посветувачката вистина е ризница на мудроста на сите кои ја 
практикуваат вистината. Како жив извор таа тече во вечен живот. 
Оној кој не го почитува Христа во своето срце ќе се впушта во 
евтини разговори, преувеличени извештаи, кои причинуваат 
штета. Јазикот кој изговара изопачени зборови, вообичаени 
фрази, и изобилува со уличен жаргон, на таквиот јазик треба да се 
примени вжарен јаглен на смрека.“ – Mind, Character, and Personality, 
vol. 2, p. 577.

„Никој не може да го има духот и умот на Христос, ако преку Него 
не се поправи во сите животни односи и должности. Мрморењето, 
жалењето и немирната страст не се плод на добрите принципи.“ – 
4 Сведоштво, 226.227.

в. Што секогаш ќе недостасува во делата на оној кој има мртва 
вера? 1 Јованово 4,20.21; Јован 8,37-41.

„Покорноста на речта донесува род каков е потребен – 
‘нелицемерно братољубие’ (1 Петрово 1,22). Таа љубов е од 
небесно потекло и доведува до возвишени побуди и несебични 
постапки.“ – Делата на апостолите, 390.
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Среда                22. февруари

4. КОРЕН ИЛИ ПЛОД?

а. Што се случува кога добрите дела на послушност ќе постанат 
корен на христијанското искуство, наместо негови плодови? 
Матеј 23,5.

_______________________________________________________________________

„Фарисеите настојувале да се истакнат со своето претерано 
придржување до обредниот церемонијал, разметливост во 
богослужението и делата на милосрдие. Тие ја докажувале својата 
ревност и преданост на верата, со тоа што постојано расправале 
за неа. Меѓу противничките секти биле водени бучни и долги 
расправии, и не било ништо необично по улиците да се слушнат 
лути препирки на учените познавачи на законот.

Исусовиот живот бил во очигледна спротивност со сето тоа. Во 
тој живот немало ниту една бучна расправа, ниту една разметлива 
молитва, ниту една постапка направена, со цел да се придобие 
одобрувањето на светот. Христос бил скриен во Бога, а Бог се 
открил во карактерот на Својот Син.“ – Здравје и среќа, 22. 

б. Што секогаш треба да биде во коренот на христијанското 
искуство? Галатјаните 6,14.

_______________________________________________________________________

„Ангелите постојано ја припишуваат славата на Христа, бидејќи 
дури и тие не би биле безбедни да не биле страдањата на Божјиот 
Син... Без крстот тие во борбата против злото не би биле посигурни 
отколку што биле пред падот на сатаната.... Сите кои сакаат да 
бидат сигурни и на небото и на земјата мораат да гледаат на 
Јагнето Божјо...

Кога луѓето длабоко ќе размислуваат за Христовата љубов 
покажана на крстот, нивната вера ќе зајакне да се фатат за заслугите 
на Неговата пролеана крв и тие ќе бидат очистени и спасени од 
гревот.“ – Библиски коментари, 545.

в. Како вистинскиот христијанин ќе гледа на своите дела во 
светлината на Христовите дела? Филипјаните 3,4-9; Исаија 6,5.

„Колку повеќе Божјите следбеници гледаат на Христовиот 
карактер, тие стануваат повеќе понизни и помали во сопствените 
очи... Тие го губат од вид своето ‘Јас’, свесни за својата недостојност 
и Божјата величествена слава.“ – That I May Know Him, p. 122.
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Четврток      23. февруари
5. ПЛОДНИ ХРИСТИЈАНИ
а. Зошто Бог сака да го исполни животот на христијанинот со 

добри дела кои се плод на променето срце? Матеј 5,14-16; 1 
Петрово 2,9.

„Според Божјиот план, сите што треба да учествуваат во 
големото спасение, треба да бидат Негови мисионери. Побожноста 
на христијаните претставува мерило според кое луѓето на овој 
свет го ценат евангелието. Стрпливото поднесување на неволјите, 
примањето на благословите со благодарност, храброто одолевање 
на искушенијата, покажувањето на кротост, милост и љубов така 
што тоа да ни премине во навика, тоа се видела низ кои блескоти 
вистинскиот карактер, а тој нема ништо заедничко со темнината 
на себичното срце во кое никогаш не заблескала светлината на 
животот.“ – Патријарси и пророци, 120.121.

„Кога Христовата милост се изразува со зборови и дела на 
верникот, светлината ќе заблеска над оние кои се во темнина, 
бидејќи додека усните зборуваат пофалба за Бога, рацете се 
подадени да им помогнат на оние кои се во опасност да пропаднат.“ 
– Sons and Daughters of God, p. 276.

б. Во текот на историјата, кое знаење Исус секогаш го имал за 
својата црква? Откровение 2,2.9.13.19; 3,1.8.15. Зошто е Исус 
толку заинтересиран за делата на своите следбеници? Јаков 
2,21.22.24; Откровение 22,12.

„Очите на светот се врз нас, и нас не посматраат мнозина за кои 
не знаеме. Постојат такви кои ги познаваат некои од доктрините 
во кои тврдиме дека веруваме, и тие забележуваат како нашата 
вера делува на нашиот карактер.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 386.

„Денешниот свет е во огромна потреба од откровението на 
Исуса Христа во лицето на Неговите светии.“ – In Heavenly Places, p. 
313.
Петок              24. февруари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто вистинската вера секогаш била делотворна?
2. Како можеме да бидеме сигурни дека нашите дела секогаш 

потекнуваат од Бога?
3. Зошто необратеното срце никогаш не може да биде извор на 

несебична љубов?
4. Објаснете ја разликата помеѓу коренот и плодовите на нашето 

искуство?
5. Што Бог и светот чекаат да видат во христијанската црква?
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Сабота, 4. март, 2017.

Дар во првата сабота за црквата 
во Бенгалуру, Индија

Бенгалуру (порано познат  и како Бангалор) 
е главен град на државата Карнатака во Индија. 
Тоа е петта по големина метропола во земјата, 
со преку 11 милиони жители (2016). Бенгалуру 
се смета за „силиконска долина на Индија“, 
бидејќи е главен извозник на информациона 
технологија. 

Делото на нашата црква на овие простори 
започнало во 2009. година кога еден брат, заедно с о 
неколку заинтересирани души за нашата порака, изразил желба 
да се приклучи на нашето движење. Откако биле запознаени со сегашната вистина, 
биле примени во Христовото стадо.

Во следните неколку години групата одржувала богослужение во еден мал, 
изнајмен објект. Со оглед на тоа дека црквата растела, а таа изнајмена просторија 
станала премала, во 2014. година изнајмена е поголема, која имала доволен 
простор за сите. Сепак, просторијата за богослужение се наоѓала на вториот кат од 
зградата и до неа можело да се дојде само преку скали. Качувањето и слегувањето 
при секој состанок било тешко за старите членови. Браќата, исто така, сакале 
да имаат постојано место за богослужение. Направен е план да се купи земна 
парцела, меѓутоа, и тоа било тешко да се изведе, бидејќи плацовите се скапи 
во градовите како што е Бенгалуру. Луѓето одат во градовите како би пронашле 
работа, предизвикувајќи алармантна побарувачка на пазарот на недвижности. 
Сепак, со Божја помош, браќата успеале да пронајдат и купат соодветно парче на 
земја.

Сега браќата желно очекуваат да изградат споменик на Господ во оваа 
„силиконска долина“, место од кое евангелието ќе може да се проповеда на 
изгубените во сета своја сила. Се молиме Бог да ги отвори небесните прозорци и 
на овој проект да истури дожд на благослови.

Во меѓувреме, сакаме да апелираме до вас, нашите браќа ширум светот, да 
ни помогнете во реализацијата на овој проект. Наша молитва е Бог да ги отвори 
вашите срца и да дадете доброволен дар во оваа прва сабота. Ве молиме, имајте 
на ум дека било каква поддршка која можете да ни ја дадете ќе биде од голема 
радост за браќата во Бенгалуру. Исто така ве молиме и да се молите за овој проект 
како тој би можел да се реализира.

 Нека Господ богато ве благослови во вашата несебична поддршка за 
проектот во оваа сабота.

Вашите браќа и сестри од Бенгалуру
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9. лекција        Сабота, 4. март, 2017.

Аврамовиот Спасител
„Авраам, таткото ваш, би се зарадувал да го види Мојот ден; и го 

виде, и се зарадува.“ - Јован 8,56.

„Со помош на симболи и со ветувања Бог на Аврам „однапред му 
го објавил“ евангелието (Галатјаните 3,8). И верата на патријархот 
била сосредоточена на Искупителот кој требало да дојде.“ Патријарси 
и пророци, 144.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на век., 735-744, 764-767.

Недела     26. февруари

1. ПРЕТСЛИКА НА ХРИСТОС

а. Чија претслика бил Исак? Битие 22,7-9; Евреите 11,17-19.
_______________________________________________________________________

„Во овој случај Исак бил претслика на Божјиот Син кој се согласил 
да биде жртва за гревовите на светот. Бог сакал на овој начин да му 
ја предочи на Аврам евангелската порака за спасението на човекот. 
За да му ја открие таа вистина во сета нејзина стварност и за да ја 
испита неговата вера, од него било побарано да го жртвува својот 
сакан син Исак. Сите душевни страдања и речиси смртни маки низ 
кои Аврам морал да помине во ова мрачно и тешко искушение 
биле дозволени со една цел – планот за откуп на паднатиот човек 
подлабоко да се втисне во неговата свест. Од своето лично искуство 
би требало да сфати колку неискажано било самооткажувањето на 
Семожниот Бог кога го дал својот сопствен Син на жртва за да го 
спаси човекот од вечна пропаст.“ – 3 Сведоштво, 246.247.

б. Како Бог му го открил на Аврам денот на Христос? Битие 22,13; 
Јован 1,29; Исаија 53,7.

_______________________________________________________________________

„Му било покажано (на Аврам) дека Бог, давајќи го Својот 
Единороден Син за да ги спаси грешниците од вечна пропаст, 
поднел поголема и повеличествена жртва од онаа што кога било 
би можел да ја принесе еден човек.“ – Копнежот на вековите, 456.
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Понеделник           27. февруари

2. НАЈГОЛЕМА ЖРТВА

а. Опиши како Бог се обидел на Аврам да му ја открие 
длабочината на големата жртва, кога Тој одлучил да го даде 
Својот Единороден Син. Битие 22,11.12.16; 1 Јованово 4,9.10.

„Нашиот небесен Отец го предал Својот возљубен Син да ја 
претрпи агонијата на распнувањето. Легиони ангели биле сведоци 
на понижувањето и душевните болки на Божјиот Син, но не им било 
дозволено да се вмешаат како во случајот на Исак. Ниеден глас 
не се обидел да го запре принесувањето на жртвата. Божјиот мил 
Син, Спасителот на светот, бил навредуван, исмејуван, изложен на 
потсмев и мачен сѐ додека не ја наведнал главата и умрел. Каков 
поголем доказ за својата божествена љубов и милост вечниот Бог 
можел да даде.“ – That I May Know Him, p. 20.

„Душевната болка и страдањата што требало да ги претрпи во 
текот на тие страшни денови на неговата проверка биле дозволени 
со цел од лично искуство, барем донекаде, да ја сфати големината 
на жртвата што ја принесува Семожниот и вечниот Бог за откуп на 
човекот.“ – Патријарси и пророци, 144.

б. Објасни како Исус, исто како Исак, знаел дека Неговиот Отец 
го принесува како жртва за целиот свет. Битие 22,10; Матеј 
26,38.39; Филипјаните 2,8.

_______________________________________________________________________

„Исус го напуштил својот небесен дом и дошол на овој мрачен 
свет да се спушти до самите длабочини на човечката беда, за да 
ги спаси оние кои се пред пропаст.“ – The Bible Echo, January 1, 1893.

в. Која била најголемата болка која Исус ја претрпел за време 
на Неговата неизмерната жртва? Псалм 69,18-21; Исаија 
53,4.10.12.

_______________________________________________________________________

„Болката поради одвојување од наклоноста на својот Отец 
било она што Христовите страдања ги направиле толку тешки... 
Неговата страшна болка, предизвикана од мислата дека во овој 
час на потреба Бог го оставил, ја отсликува болката која грешникот 
ќе ја почувствува кога, премногу доцна, тој сфаќа дека Божјиот Дух 
се повлекол од него.“ – Mind, Character, and Personality, vol. 2, pp. 464, 
465.
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Вторник      28. февруари

3. ОСТАВЕН ПОРАДИ ГРЕВОТ

а. Зошто Христос бил оставен, а Исак не беше оставен? Битие 
22,12; Матеј 27,42.43.46; Јован 3,17; 12,27; 2 Коринтјаните 5,21. 

„Небесните ангели сочувствувале со нивниот сакан Заповедник. 
Тие со задоволство би ја напуштиле својата положба и би отишле 
да му помогнат. Меѓутоа, тоа не бил Божјиот план.“ – The Upward 
Look, p. 223.

„Нашиот небесен Заменик доброволно ја изложил својата душа 
на мечот на правдата, за да не загинеме, туку да имаме вечен 
живот.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 322.

б. Зошто е значаен фактот дека Аврамовите слуги останале, само 
таткото и синот заедно отишле кон олтарот? Битие 22,3-5.8; 
Јован 16,32.

„Ангелите со вчудовидување ги набљудувале страшните маки 
на Спасителот. Небесните војски ги засолниле своите лица од таа 
ужасна сцена. Неживата природа сочувствувала со својот навреден 
Творец, Кој умирал. Сонцето не сакало да ја осветли таа ужасна 
сцена. Неговите силни, блескави зраци, кои ја осветлувале земјата 
на пладне, одеднаш како да исчезнале. Крстот го обвиткала 
целосна темнина, како мртовечки покрив.

Во таа густа темнина било скриено Божјото присуство. Темнината 
била Негово засолниште во кое Тој ја криел Својата слава од очите 
на луѓето. Бог и Неговите свети ангели биле покрај крстот. Таткото 
бил со Својот Син. Сепак, Неговото присуство не било откриено. 
Кога Неговата слава би блеснала од облакот, би биле уништени 
сите посматрачи. Така, во тој ужасен момент на Христа не можела 
да Му биде пружена утехата од Татковото присуство.“ – Копнежот 
на вековите, 736.737.

в. Како знаеме дека Исус бил оставен, но не и изгубен? Исаија 
54,7.8; Дела 2,22-24.27; 1 Коринтјаните 15,55-57.

„Исус бил положен во гробот. Тој слегол во темнината на 
гробот и ја вкусил смртта за секој човек. Но Тој не останал долго 
под власта на непријателот. Моќен ангел слегол од небото и го 
отстранил каменот од гробот... Христос излегол од гробот како 
триумфален Освојувач и извел од гробот многу заробеници од 
нивните гробови.“ – The Signs of the Times, November 25, 1889.
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Среда                       1. март

4. ВОСКРЕСНАТИОТ СПАСИТЕЛ 

а. Објаснете како Аврам верувал во моќта на воскресението. 
Битие 22,5; Евреите 11,19.

_______________________________________________________________________

„Тој син (Исак) му е подарен тогаш кога за тоа не можел веќе 
да се надева; и, зар Оној што му го дал тој драгоцен дар немал 
право повторно да го земе она што било Негово! Тогаш верата го 
повторила ветувањето: „Од Исака ќе имаш потомство“ (Евреите 
11,18) потомство безбројно како морскиот песок. Исак бил чудо-
дете и, зар Оној што му го дал животот не е во состојба повторно 
да му го врати? Гледајќи преку границите на видливото, Аврам 
ги сфатил божествените зборови: „Помислувајќи дека Бог може 
и мртви да воскреснува“ (Евреите 11,19).“ – Патријарси и пророци, 
140.141.

б. Објаснете што Христовата смрт и воскресение претставуваат 
за човештвото. Евреите 2,14.15; 2 Тимотеј 1,10; Римјаните 6,5.

_______________________________________________________________________

„Сатаната не може да ги задржи мртвите под своја власт, кога 
Божјиот Син ќе ги повика во живот. Тој не може да држи во духовна 
смрт една душа, која со вера ја прима силата на Христовата Реч. 
Бог им зборува на сите што се мртви во гревот: „Разбуди се ти кој 
спиеш, воскресни од мртвите.“ (Ефесјаните 5:14) Таа Реч е вечен 
живот.“ – Копнежот на вековите, 301.

в. Колку за верникот е важна Христовата победа над смртта? 1 
Коринтјаните 15,12-19; 1 Петрово 1,3; Јован 11,25.26.

_______________________________________________________________________

„Заробените изведени од своите гробови при Христовото 
воскресение, претставувале Негови трофеи како на победоносниот 
Кнез на животот. На тој начин Тој ја потврдил Неговата победа над 
смртта и гробот; и тоа претставува залог и гарант за воскресението 
на сите мртви праведници.“ – Библиски коментари, 494.

„Единствено Тој... кој е способен... да ги подигне своите светии 
од гробот и да ги облече со бесмртност, давајќи им вечна победа 
над смртта и гробот, е во состојба да ги сочува душите на сите кои 
му се доверени во аманет до оној ден, и да ги избави кога се во 
неволји.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 273. 
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Четврток       2. март

5. РАДОСТА НА СПАСЕНИЕТО

а. Како Аврам се чувствувал кога Бог му го открил Христа како 
Спасител од гревот и смртта? Јован 8,56. Зошто христијаните 
треба да бидат најсреќните луѓе на светот? Филипјаните 4,4; 
Дела 2,25-27; 1 Солунјаните 5,16.

„Кога би се нашол во обесхрабрувачки околности, кои имаат 
толку разочарувачко влијание врз половичните христијани, (Павле) 
останувал цврст во срцето, полн со храброст, надеж и ведрина, 
извикувајќи: „Радувајте се секогаш во Господ, и пак ќе речам: 
радувајте се“ (Филипјаните 4,4). Со таа иста надеж и бодрост било 
осветлено неговото лице додека бурата беснеела околу него, а 
бродот се кинел на парчиња. Тој му давал наредби на капетанот 
на бродот и ги спасил животите на сите членови на екипажот. Иако 
затвореник, тој всушност бил капетанот на бродот, најслободниот 
и најсреќниот човек на бродот.“ – My Life Today, p. 334.

б. Зошто пеењето и славењето на Бога е од суштинско значење 
за нашата вера? Псалм 98,1-6; 95,1-8; Откровение 15,2-4.

„Додека народот (на Израел) патувал низ пустината, многу 
драгоцени поуки биле врежани во нивните умови со помош на 
песна... 

Така нивните мисли биле воздигнати од искушенијата и 
тешкотиите на патот, нивниот немирен и нескротлив дух бил 
ублажуван и смируван, начелата на вистината им се всадувале во 
сеќавањето, а верата била зајакната.“ – Воспитување, 34.

„Кога денес повеќе би го фалеле Бога, надежта, храброста и 
верата постојано би се зголемувале.“ – Пророци и цареви, 135.

Петок                                           3. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Во која смисла Исак бил претслика на Христа?
2. Како Аврамовото искуство ја открива длабочината на Божјата 

жртва?
3. Објаснете зошто Христос морал да го доживее чувството да се 

биде отфрлен?
4. Што воскресението значи за еден христијанин? 
5. Кој е најдобриот лек за депресијата?
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10. лекција         Сабота, 11. март, 2017.

Трпението на Аврам
„Надевај се во Господ, биди бодар; нека е цврсто срцето твое; 

надевај се во Господ. “ – Псалм 27,14.

„Кога сме во неволја, дури и пред да Му ги изнесеме своите 
потешкотии, Тој (Бог) прави планови за наше избавување.“ – Our High 
Calling, p. 316.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патот кон Христа, 84-96.
     Our High Calling, pp. 315–319.

Недела                     5. март

1. ЖЕЛБИТЕ НА СРЦЕТО

а. Која била желбата на Аврамовото срце? Битие 15,1-3. Што Бог 
им ветува на оние кои веруваат во Него? Псалм 37,4.5; Матеј 
21,21.22.

„Секое ветување во Божјата Реч е за нас. Напомнувајте ги во 
своите молитви Господовите ветувања и во вера повикајте се 
на нив. Неговата реч е гаранција дека, ако барате со вера, ќе ги 
добиете сите духовни благослови. Продолжете да барате, и ќе 
добиете поизобилно од сето она што сте во состојба да побарате 
или помислите. Учете се како да стекнете безгранична доверба во 
Бога. Сите свои грижи ставете ги на Него. Чекајте Го трпеливо, и Тој 
ќе направи.“ – In Heavenly Places, p. 71.

б. Кога се молиме на Бога да ја исполни желбата на нашето срце, 
што друго треба да вклучиме во нашето барање? Јаков 4,13-
15; Матеј 26,39.

„Најсигурен начин е да му ги довериме нашите желби на нашиот 
Мудар Небесен Татко, а потоа, во совршена доверба, целосно да се 
потпреме на Него. Ние знаеме дека Бог нѐ слуша, доколку бараме 
во согласност со Неговата волја. Но, не е во ред да притискаме со 
нашите молитви без дух на понизност; нашите молитви не треба 
да имаат форма на заповед, туку на срдечно залагање.“ – Здравје и 
среќа, 201.
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Понеделник              6. март

2. ЧЕКАЊЕ ПОДОЛГО ОД ОЧЕКУВАНОТО

а. Објаснете како Бог одговорил на молитвата на Аврам, веднаш 
штом тој завршил со своето барање? Битие 15,3.4. 

„Бидејќи Аврам немал син, тој најпрвин помислил дека неговиот 
верен слуга, Елиезер, треба да стане негов син преку посвојување, 
а со тоа и негов наследник. Но, Бог го информирал Аврам дека 
неговиот слуга нема да стане негов син и наследник, туку дека 
навистина ќе има син.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 100, 101.

б. Иако Бог веднаш му ветил на Аврам син, зошто Тој најнапред 
не го открил датумот кога Аврамовиот син ќе биде роден? 
Дела 1,6.7; Изреки 16,9; Псалм 34,8.

„Господ сакал да ја провери Аврамовата цврста вера и довербата 
во ветувањето кое Тој му го дал.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 101.

„Ние не треба да очекуваме само светло Сонце во овој живот. 
Облаци и бури ќе се групираат околу нас, а ние мораме да бидеме 
подготвени да ги држиме очите насочени кон местото кога последен 
пат сме виделе светлина. Неговите зраци можат да бидат скриени, 
но тие... уште блескаат зад облаците. Наша работа е да чекаме, да 
бдееме, да се молиме и да веруваме. Ние светлината на Сонцето 
далеку повеќе ќе ја цениме кога ќе исчезнат облаците. Ќе видиме 
спасение од Бога, ако имаме доверба во Бога во темнина, како и 
во светлина.“ – Our High Calling, p. 318.

в. Ако одговорот на молитвата не стигне тогаш кога ние тоа 
го очекуваме, во каква опасност можеме да западнеме? 1 
Коринтјаните 10,9.10; Евреите 3,12-14. Каде тоа нѐ води? Битие 
16,1-6.

„Кога изгледа дека молитвите не ни се примени, мораме да се 
држиме за ветувањето; бидејќи времето за исполнување сигурно 
ќе дојде и ние ќе го примиме благословот кој ни е најпотребен, но 
да се бара на молитвата секогаш да биде одговорено онака како 
што сме сакале и секогаш да го добиеме она што сме го барале, 
е вистинска дрскост. Бог е премногу мудар за да биде излажан 
и премногу добар за да им ускрати какво и да е добро на оние 
кои живеат праведно! И затоа без страв потпрете се на Него, дури 
и тогаш кога одговорот на вашите молитви нема да го добиете 
веднаш! Потпрете се на Неговото сигурно ветување: „Барајте и ќе 
ви се даде“ (Матеј 7,7).“ – Патот кон Христа, 87.88.
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Вторник                     7. март

3. ОНОЈ КОЈ ЈА НАГРАДУВА ВЕРАТА

а. Во кои две работи Господ сака да веруваме? Евреите 11,6. Кое 
било првото Аврамово покажување на вера? Битие 15,4-6. 

_______________________________________________________________________

„Не треба да ги упатуваме своите молби на Бога за да ни докаже 
дали ќе ја исполни Својата Реч, туку затоа што ќе ја исполни; не за 
да ни докаже дека нè љуби, туку затоа што нè љуби.“ – Копнежот 
на вековите, 107.108.

б. Откако Бог го отфрлил Исмаил како ветено семе, објаснете како 
времето влијаело на Аврам и Сара во Божјото исполнување на 
своите ветувања. Битие 17,15-18; 18,9-12.

_______________________________________________________________________

„Кога Аврам имал речиси сто години, Бог уште еднаш му го 
повторил ветувањето дека ќе добие син, и му било загарантирано 
дека идниот наследник ќе биде дете на Сара. Но Аврам се уште 
не го сфатил ветувањето. Веднаш помислил на Исмаил, верувајќи 
дека преку него ќе се исполни благословената божествена намера.“ 
– Патријарси и пророци, 136.

в. Што доаѓа со секоја одговорена молитва? Битие 18,14; 21,1.2. 
Што секогаш треба да имаме на ум кога мислиме дека времето 
на Божјиот одговор на молитвата не се поклопува со нашите 
очекувања? Авакум 2,3.

„На секоја искрена молитва ќе дојде одговор. Можеби не токму 
онака како што сакаме или во време кога очекуваме; но одговорот 
ќе дојде на начин и во време кое најдобро одговара на нашите 
потреби. На молитвите упатени во осаменост, малаксаност и 
искушенија, Бог ќе одговори, но не секогаш во согласност со нашите 
очекувања, но секогаш за наше добро.“ – Слуги на евангелието, 234.

„Бог не одговара секогаш на нашите молитви веднаш штом ќе 
Го повикаме; ако го стори тоа, ние можеме да помислиме дека 
имаме полно право на сите благослови и предности кои ни се 
нудат. Наместо тоа Тој очекува да го преиспитаме своето срце, 
да видиме дали можеби имаме некоја зла намера или некој грев 
на кој му попуштаме, да не сме станале безгрижни или можеби 
не чувствуваме вистинска зависност од Него и потреба од Негова 
помош.“ – The Review and Herald, March 27, 1913.



Библиски лекции - јануари - март, 2017. 55

Среда                         8. март
4. ПОТРЕБНО Е ТРПЕНИЕ
а. Зошто Бог не одговара секогаш на молитвите истиот момент? 

Јаков 1,2-4; Римјаните 8,24.25.

„Сите ние имаме желба да добиеме неодложен и директен 
одговор на упатената молитва и склони сме да се обесхрабриме 
ако одговорот не дојде веднаш, или ако биде поинаков од 
очекуваниот. Но Бог е многу мудар и добар, за да одговара секогаш 
на нашите молитви во време и на начин што ние го посакуваме. Тој 
сака да стори за нас нешто далеку повеќе и подобро, отколку да ги 
исполни сите наши желби. Поради тоа што можеме да се потпреме 
на Неговата мудрост и љубов со целосна доверба, не треба да 
настојуваме Тој да ја прифати нашата волја, туку да настојуваме 
да ги сфатиме и исполнуваме Неговите далекусежни намери. 
Неговата волја треба да биде над сите наши желби и интереси. 
Искуствата што претставуваат проба за нашата вера, се допуштени 
за наше добро. Преку нив се открива дали нашата вера е вистинска 
и искрена, дали се темели единствено на Божјата Реч, или е 
зависна од околностите и е непостојана, несигурна и променлива. 
Верата се зајакнува со вежба.“ – Здравје и среќа, 201.202.  

б. Каква сигурност можеме да имаме во Божјите ветувања, и 
покрај тоа што не се исполнети тогаш кога мислиме дека би 
требало да бидат? Евреите 6,13-18; Исаија 55,8-11; Псалм 
27,14.  

„Работете со вера и препуштете му ги резултатите на Бога. 
Молете се со вера и тајната на Неговото провидение ќе даде 
одговор. Можеби понекогаш ќе ви се чини дека нема да успеете. 
Но работете и верувајте, внесувајќи во својата работа вера, надеж и 
храброст. Кога ќе го направите она што можете, чекајте на Господа, 
надевајќи се на Неговите ветувања и Тој ќе ја оствари својата реч. 
Чекајте, не грижливо и трпеливо, туку во непоколеблива вера и 
цврста доверба.“ – 7 Сведоштво, 144. 

„Чекајте на Господа, и пак ќе речам, чекајте на Господа. Ние 
можеме да бараме од човечките орудија и нема да добиеме. 
Можеме да бараме од Господа и Тој ќе каже: ‘Ќе добиете’. Затоа 
мора да знаете на кого да се обратите, знаете на кого да се 
потпрете. Не смеете да се потпирате на човек ниту пак телото 
да го направите своја мишка. Потпрете се колку што сакате на 
Семожниот, Кој рекол: ‘Нека дојде под Моја закрила, нека склучи 
мир со Мене, и ќе направи мир со Мене’ (Исаија 27,5). А потоа 
чекајте и стражите и молете се и работете, свртувајќи го лицето 
свое кон Сонцето на праведноста.“ – Reflecting Christ, p. 119.
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Четврток                      9. март

5. ТРПЕНИЕТО НА СВЕТИИТЕ

а. Која е карактеристиката на Божјиот народ на остатокот? 
Откровение 14,12. Зошто љубовта, највисоката точка на 
христијанската скала, не е спомената? 2 Петрово 1,5-7; Јаков 
5,7.8. 

 „Конечната победа ќе биде издвојувана со постојано залагање 
за целта и неуморен труд. Ќе бидат спасени само оние кои ќе 
издржат до крај. Оние кои трпеливо ќе истрајат во правење на 
добро ќе добијат вечен живот и бесмртна награда... На сите оние 
кои учествуваат во борбата против сатаната и неговата војска им 
претстои тешка работа. Тие не смеат да бидат меки како восок на 
кои огнот може да им даде секаков облик, туку мора да истраат 
како верни војници коишто стојат на стража и никогаш не се 
колебаат.“ – 2 Сведоштво, 101.102.

б. Објаснете како Бог низ искушенијата кои сега не снаоѓаат не 
подготвува за Христовото доаѓање. Евреите 10,35-39; Матеј 
25,5; 24,13.42-44.

„Во верскиот живот кај секој човек кој ќе извојува победа ќе 
има моменти на ужасна збунетост и искушенија; но неговото 
познавање на Писмото ќе му овозможи да се потсети на Божјите 
утешни ветувања, кои ќе го охрабрат неговото срце и зајакнат 
неговата вера во силата на Семожниот... Искушувањето на верата 
е поскапоцено од злато! Сите треба да научат дека тоа е дел од 
дисциплината во Христовата школа, која е од суштинско значење 
за да се прочистат и облагородат од нечистотијата на световноста.“ 
– God’s Amazing Grace, p. 81.

Петок                      10. март
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Дали Бог ќе ни ја исполни секоја желба на нашето срце?
2. Како треба да реагираме кога на секоја наша молитва не е 

одговорено онака како ние што сме замислиле?
3. Зошто ‘времето’ може да биде најголем предизвик за нашата 

вера?
4. Во светот на инстант технологија, која карактерна црта треба 

да ја негуваме? 
5. Зошто оние кои нема да развијат трпелива доверба во Божјата 

Реч ќе пропаднат?



Библиски лекции - јануари - март, 2017. 57

11. лекција       Сабота, 18. март, 2017.

Залагање за грешниците
„Нека знае дека оној што обрати грешник од лажлив пат, спасува 

една душа од смрт и ќе покрие многу гревови.“ – Јаков 5,20.

„Потребни се сесрдни и самопожртвувани мажи и жени, кои со силен 
вик и солзи ќе се молат на Бога за душите кои се наоѓаат на работ на 
пропаста.“ – Gospel Workers, p. 26.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 147-163.

Недела                   12. март

1. СОДОМ И ГОМОР

а. Каква казна ги снашла градовите Содом и Гомор? Битие 
19,24.25; Лука 17,29. 

_______________________________________________________________________

„Бог од небото ја излеал врз градовите и плодните рамнини 
преполната чаша со оган и сулфур. Нивните палати, храмови, 
скапоцените згради, градините, лозјата и веселите толпи луѓе 
желни за уживање, кои уште минатата вечер ги исмевале Божјите 
весници - сѐ било уништено.“ – Патријарси и пророци, 156.

б. За кого искуството на Содом и Гомор можат да послужат како 
пример? 2 Петрово 2,6; Јуда 7.

_______________________________________________________________________

„Пламенот што ги проголтал градовите во долината е силна 
опомена се до нашите денови. Тоа го потврдува страшното 
и сериозно предупредување дека Божјата милост, иако на 
престапникот му се укажува долго и стрпливо, има и граница 
преку која луѓето со своите гревови не можат да преминат. Кога 
ќе се стигне до таа граница, тогаш милоста престанува, а почнува 
извршувањето на казната... 

Судбината на Содом претставува сериозна опомена не само за 
оние што се виновни за сторениот грев, туку и за сите кои се играат 
со предимствата и со светлината пратена од небото.“ – Патријарси 
и пророци, 156.157.
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Понеделник                   13. март
2. АВРАМОВОТО ЗАЛАГАЊЕ 
а. Каде живеел внукот на Аврам, Лот? Битие 13,10-13; 19,1.

„Содом бил најубав град во Јорданската долина. Лежел во 
рамнина која според убавината и плодноста била слична на 
‚Господовата градина‘. Тука буела вегетацијата на тропскиот 
растителен свет.“ – Патријарси и пророци, 147. 

б. Кога Бог му открил на Аврам дека ќе ги уништи Содом и Гомор, 
како Аврам индиректно се застапувал за Лотовото семејство? 
Битие 18,22-32.
„И човекот од вера најсесрдно се зазел за жителите на Содом. Еднаш 

ги спасил со својот меч, а сега се трудел да ги спаси со своите молитви...
Со длабока страхопочит и понизност тој ја изложил својата молба... 

Не бил самоуверен ниту се расфрлал со својата правда. Правото на 
милост не го засновал на својата послушност или на жртвата што ја 
принел извршувајќи ја Божјата волја. Чувствувајќи се и самиот грешник, 
се залагал за грешниците. Таков дух треба да поседуваат сите што 
пристапуваат кон Бога. Аврам покажал токму онаква доверба каква 
што покажува дете кога за нешто го моли саканиот татко. Му пристапил 
сосема близу на небесниот весник и најсесрдно упорно ја повторувал 
својата молба... Аврам мислел дека во тој голем град мора да има и други 
почитувачи на вистинскиот Бог. Имајќи го тоа во предвид, преколнувал: 
„Не е можно така да постапиш Ти, да погубиш праведни со неправедни 
заедно, та исто да се случи со праведникот како и со неправедникот; не, 
тоа од тебе не; зарем Судијата на целата земја нема да суди право?“ 
Аврам не молел само еднаш, туку повеќе пати. Гледајќи дека неговите 
молби наидуваат на одговор, се охрабрил и продолжил да моли се 
додека не добил гаранција оти градот ќе биде поштеден ако во него се 
најдат само десет праведници.

Аврамовата молитва била проникната со љубов кон душите што 
биле осудени на пропаст. Додека чувствувал одвратност кон гревовите 
на изопачените жители на тој град, тој сакал тие грешници да се спасат. 
Неговото толку длабоко и искрено интересирање и залагање за жителите 
на Содом покажува колкава загриженост би морале и ние да чувствуваме 
за непокајаните. Гревот треба да се мрази, а грешникот треба да се сака 
и да се има кон него сомилост. Насекаде околу нас се наоѓаат души кои 
безнадежно заминуваат во пропаст, страшна исто толку колку и онаа 
што го снашла Содом. Секој ден за некого значи крај на времето што му 
било одредено да се провери. Секој миг некои ја преминуваат границата 
зад која милоста веќе не допира. А каде се весниците со опомена и 
со сесрдно преколнување да го повикаат грешникот да ја одбегне таа 
страшна судбина? Каде се рацете подадени да го оттргнат од смртта? 
Каде се оние кои понизно и со истрајна вера би го молеле Бога за него?“ 
– Патријарси и пророци, 127.128.
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Вторник                    14. март
    

3. ОДГОВОР НА МОЛИТВАТА
 

а. Објаснете како Бог одговорил на молитвата на Аврам да го 
поштеди Лот. Битие 19,1-3.12-16.27-29. 

 „Опфатен со грижа, тој (Лот) „Почна да се колеба“, немајќи волја 
да појде. Да не биле Божјите ангели, сите тие би загинале заедно 
со Содом. Тогаш небесните весници ги зеле за раце него, неговата 
жена и нивните две ќерки и ги извеле од градот.“ – Патријарси и 
пророци, 154. 

б. Која состојка секогаш треба да ја мешаме со нашите молитви 
како би имале сила? Евреите 11,6; Матеј 17,14-20; 9,29.

„Молете се во вера. Погрижете се својот живот да го доведете 
во склад со своите молитви, за да го добиете благослов за кој се 
молите. Не дозволувајте вашата вера да слабее, зашто благословите 
кои ќе ги примите се во сооднос со вашата вера. „Нека ви биде 
според вашата вера“ „И сè што ќе побарате во молитва, со вера, 
ќе добиете“ (Матеј 9:29; 21:22). Молете се, верувајте, радувајте 
се. Пејте песни на благодарност на Бога, затоа што Тој ги услишил 
вашите молитви. Држете го Него за Неговиот збор, „зашто е верен 
Оној, Кој ветил“ (Евреите 10:23). Ниту една искрена молитва не е 
залудна.“ – 7 Сведоштво, 161. 

„Мораме со вера поцврсто да се фатиме за Божјите сигурни 
ветувања. Мораме да имаме вера која со ништо не може да се 
поколеба, вера која се држи до Невидливиот, вера која е постојана 
и непоколеблива. Таквата вера сигурно ќе донесе небесни 
благослови на нашата душа.“ – My Life Today, p. 8.  

в. Како можеме да бидеме сигурни дека Бог секогаш ќе го избави 
праведникот? 1 Петрово 3,12; Псалм 145,18.19; 55,22.

„Во најмрачните часови и под најтешки околности вистинскиот 
христијанин може да ја одржи својата душа благодарение на 
изворот на светлината и силата. Од ден на ден, преку верата во 
Бога, неговата храброст и надеж можат да се обновуваат... За оние 
кои својата доверба и надеж ќе ги полагаат на Него, Господ ќе 
направи дури и повеќе отколку што бараат или очекуваат. Тој ќе 
им даде мудрост каква бараат нивните различни потреби.“ – My 
Life Today, p. 55.  
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Среда                    15. март

4. ЗАЛАГАЊЕ ЗА ДУШИТЕ
а. Во каква состојба ќе се наоѓа светот во предвечерјето на 

Христовото враќање? Лука 17,28-30; 2 Тимотеј 3,1-6. 

„Покажана ми е состојбата во овој свет, кој бргу ја полни чашата 
на своето беззаконие. Насилството и злосторствата од секој вид го 
преплавуваат светот и сатаната ги користи сите можни средства 
за да ги направи популарни злосторствата и најниските пороци. 
Додека одат по улицата, младите се опкружени со огласи и слики 
на злосторства и гревови кои им се прикажуваат исто така како 
и во разни романи или во театар. Така нивниот ум систематски 
се навикнува на блискост со гревот. Животот на изопачените 
и порочните луѓе им се изнесува секој ден во привлечните 
списанија и сѐ што може да предизвика љубопитност и да ги 
пробуди животинските страсти им се прикажува во возбудливите 
и потресни приказни.

Литературата која е плод на изопачениот ум ги труе мислите на 
илјадници луѓе во светот. Гревот веќе не им изгледа толку одвратен. 
Тие слушаат и читаат толку многу за понижувачките злосторства и 
нискости, така што совеста која некогаш била чувствителна и која 
не се згрозувала од сето тоа, станува толку нечувствителна што со 
голем интерес се задржува на ниските и грди зборови и дела.“ – 3 
Сведоштво, 318. 

„Во стремежот да заборави на Бога, мноштвото со нетрпение ги 
прифаќа бајките, за да може да продолжи по патот на непречено 
самозадоволство.“ – Библиски коментари, 524.

б. Објаснете како и ние треба да имаме ист молитвен став како и 
Аврам. Езекиел 9,4; Јаков 5,16-20.

„Ние не сме тука за да ги осудуваме другите; тоа не е наша 
должност, туку треба да се сакаме еден со друг и да се молиме еден 
за друг. Кога ќе видиме дека некој застранил од патот на вистината 
треба да плачеме за него, како што Исус плачел за Ерусалим.“ – 5 
Сведоштво, 218.

„Ако некој од нашите браќа застрани, тогаш е време да го 
покажеме својот вистински интерес за него. Пријдете му благо, 
молете се со него и за него, имајќи ја на ум бесконечната цена што 
Христос ја платил за негово откупување. Така ќе спасите една душа 
од смрт и ќе покриете мноштво гревови.“ – 5 Сведоштво, 37.

„Оние кои не чувствуваат никаква тага заради сопственото 
духовно опаѓање ниту плачат заради гревовите на другите, нема 
да го примат Божјиот печат.“ – 5 Сведоштво, 130.
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Четврток                    16. март

5. ВО ОЧЕКУВАЊЕ НА СУДОТ

а.  Од што треба да се обидеме да ги сочуваме душите? 
Откровение 14,7.10.11; 15,1.

_______________________________________________________________________

„Безбожните луѓе нема да се противат на обликот на побожноста, 
ниту пак на проповедта која не им наметнува крст. Телесното срце 
нема сериозно да се побуни против верата во која нема ништо 
од што престапникот на законот би можел да затрепери и која не 
му ја предочува на срцето и совеста страшната реалност на судот 
што доаѓа. Меѓутоа, демонстрацијата на Духот и Божјата сила 
предизвикува противење и го наведува телесното срце на побуна. 
Вистината која ја спасува душата не само што мора да дојде од 
Бога, туку и Божјиот Дух мора да учествува во пренесувањето на 
вистината на другите; во спротивно таа ќе биде немоќна да ги 
совлада спротивните влијанија.“ – Gospel Workers (1892), p. 66.

б. Како знаеме дека мнозина, слично на искуството на Лот, одвај 
ќе го избегнат судот кој доаѓа? Битие 19,17; Лука 17,28-32; 1 
Петрово 4,17.18.

_______________________________________________________________________

„Божјите казни наскоро ќе се излеат на земјата. ‘Спасувај ја 
својата душа’ (Битие 19,17) е предупредувањето кое доаѓа од 
Божјите ангели. Се слушаат и други гласови кои велат: ‘Немојте 
да се вознемирувате; нема никаква причина за некое посебно 
вознемирување’. Тие кои се безгрижни на Сион викаат мир и 
безбедност, додека небото кажува дека престапниците наскоро ќе 
бидат уништени... Така било и при уништувањето на стариот свет 
и кога пожарот ги проголтал Содом и Гомор.“ – 5 Сведоштво, 143.

Петок                     17. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Какво предупредување ни е дадено од искуството со Содом?
2. Што треба да биде товар на секој христијанин? 
3. Објаснете како молитвата на верата може да ја спаси душата? 
4. Каков став сега ни е потребен повеќе од било кога? 
5. Објаснете зошто последното предупредување треба да се 

даде итно.
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12. лекција       Сабота, 25. март, 2017.

Аврамовото наследство
„Зашто тој (Аврам) го очекуваше оној град што има основи, чиј 

градител и творец е Бог.“ – Евреите, 11,10.

„Ние на овој свет сме странци и дојденци. Ние чекаме град кој го 
чекал и Аврам, чиј градител и творец е Бог.“ – In Heavenly Places, p. 112.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 1 Сведоштво, 195-198.
                    The Faith I Live By, p. 304.

Недела                    19. март

1. ВЕТЕНОТО НАСЛЕДСТВО

а. Кое наследство Бог му го ветил на Аврам и на неговото семе? 
Битие 17,7.8; 1 Летописи 16,15-18; Римјаните 4,13. 

_______________________________________________________________________

„Ветувањето дадено на Аврама и на неговото семе не се 
однесувало само на Ханан, туку на целата земја... А Библијата јасно 
кажува дека ветувањата дадени на Аврам треба да се исполнат 
преку Христа.“ – Патријарси и пророци, 162.

б. На што ветената Хананска земја била симбол? Евреите 11,8-10. 
13-16; Откровение 21,1-3.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„На сон (Аврам) го слушнал Божјиот глас да не очекува дека 
веднаш ќе стапи во посед на ветената земја, туку му е обрнато 
внимание на страдањата што ќе мора да ги поднесат неговите 
потомци пред конечно да се настанат и да се зацврстат во Ханан. 
Му бил откриен планот на откуп во кој Христовата смрт претставува 
голема жртва, а го видел и неговото доаѓање во слава. На Аврама 
исто така му била покажана обновената земја во сета нејзина 
едемска убавина, што ќе му биде дарувана засекогаш, како 
конечно и целосно исполнување на ветувањето.“ – Патријарси и 
пророци, 125.
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Понеделник                          20. март

2. НАСЛЕДНИЦИ НА ЦАРСТВОТО

а. Кој е единствениот вистински наследник на ветеното царство? 
Матеј 21,33-39; Галатјаните 3,16; Евреите 1,1.2. 

„Христа Бог го поставил како ‘наследник над сè, преку Кого ги 
создаде и вековите’. Тој бил ‘одблесок на Божјата слава и отпечаток 
на Неговата суштина и држи сè со Својот моќен збор’ (Евреите 
1,2.3). Тој поседувал божествена возвишеност и големина. На 
Отецот му било угодно што во Него живее сета полнота. Христос 
‘не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога’ 
(Филипјаните 2,6). Сепак, Исус го заменил престолот на светлината 
и славата која ја имал со Отецот, не сметајќи дека еднаквоста со 
Бога е нешто кон што треба да тежнее, додека човекот е изгубен 
во грев и беда. Тој слегол од небото на земјата, ја облекол својата 
божественост со човечка природа и ја понел клетвата како 
гаранција за паднатиот човечки род. Тој не морал да го направи 
ова, но одбрал да ги трпи последиците на човечкиот престап за да 
може човекот да ја избегне вечната смрт.“ – The Signs of the Times, 
February 20, 1893.

б. Како можеме да станеме наследници со Христа во поделбата 
на Неговото наследство? Римјаните 4,13-17; Галатјаните 3,26-
29. 

„Само оние кои ја ценеле Христовата милост, која ги направила 
Божји наследници и сонаследници со Христа, ќе станат од гробот 
и ќе го носат ликот на својот Спасител.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 
259.

„Исполнувањето на ветувањето дека ќе бидеме сонаследници 
со Христос зависи од нашата подготвеност да се откажеме од 
себе.“ – The Upward Look, p. 235.

в. Кога изјавуваме дека веруваме во Исуса Христа, преку кого се 
дадени сите Божји ветувања, како Тој нѐ нарекува? Римјаните 
8,14-17; Галатјаните 4,4-7.

„Богатствата на вечноста се предадени на Исуса Христа на 
чување, како Тој би можел да ги даде кому сака; но колку е тажно 
што толку многу луѓе ја губат од вид драгоцената милост која им 
се нуди преку вера во Него. Тој ќе ги подари небесните богатства 
на оние кои ќе поверуваат во Него, гледаат на Него и остануваат во 
Него.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 131.



64 Библиски лекции - јануари - март, 2017.

Вторник                   21. март

3. ВЕЧНО ЦАРСТВО

а. Какво царство ни е ветено, како на синови и ќерки Божји, 
преку верата? Даниел 2,44; 7,27; 2 Петрово 1,11.

_______________________________________________________________________

„Божја намера за Неговиот народ секогаш била иста. Тој сака 
на синовите човечки да им подари богатства на вечно наследство. 
Неговото царство е вечно царство. Кога оние кои се определиле 
да бидат послушни поданици на Севишниот ќе бидат конечно 
спасени во царството на славата, Божјата намера за човечкиот род 
ќе се исполни.“ – The Review and Herald, December 26, 1907.

б. Колку долго верните ќе уживаат во ова вечно царство? Тит 3,7; 
1 Јованово 5,11-13.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Овој живот е школа на подготовка, каде треба да се промениме, 
очистиме и подготвиме за средба со светите во Божјото царство, 
со кои ние очекуваме да се дружиме во текот на вековите на 
вечноста.“ – The Bible Echo, July 29, 1895.

в. Како знаеме дека Бог сака сите да имаат удел во ова 
наследство? 2 Петрово 3,9; Езекиел 18,32; Јован 3,16.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Господ не сака ниедна душа да пропадне. Неговите милости се 
безбројни, и Тој нема да дозволи Неговиот откупен посед да стане 
мета на сатанските искушенија. Целото небо се дава на сите оние 
кои веруваат во Исуса Христа како во свој личен Спасител.“ – The 
Upward Look, p. 150.

„Светлината на светот допира до нас како би можеле да ги 
примиме божествените зраци и преку добри дела да ја пренесеме 
таа светлина на другите, кои многу души ќе ги наведат да го 
прослават нашиот Отец, кој е на небесата. Тој долго трпи и не сака 
никој да загине, туку сите да дојдат до покајание. Исусовото срце 
го жалости тоа што мнозина ги одбиваат даровите на Неговата 
милост и неспоредливата љубов.“ – Manuscript Releases, vol. 2, pp. 
237, 238.
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Среда                     22. март

4. ДА СЕ ДРЖИМЕ ЦВРСТО ДО НАШАТА ВЕРА
 

а. Што ни се советува да држиме? Евреите 3,14; 10,23.35.36; 
Откровение 3,11.

„Одлуката донесена во еден момент може засекогаш да ја реши 
вечната судбина на поединецот... Но, имајте на ум дека целиот 
живот треба да се работи да се поврати она што е изгубено во еден 
момент на искушение и непромисленост...

Оние кои ќе го освојат небото мораат за таа цел да ги вложуваат 
своите најблагородни напори и да работат со сета долготрпеливост, 
за да можат на крај да ги пожнеат плодовите на својот труд. 
Портите на рајот ширум ќе се отворат за оние кои ќе го издржат 
тестот на искушението и ќе ја одржат добрата совест откажувајќи 
се од светот, неговите почести и неговите аплаузи за Христовата 
љубов, признавајќи го Него пред луѓето и чекајќи со трпение и Тој 
да ги признае пред Отецот и светите ангели.“ – My Life Today, p. 322.

б. Објаснете како на поголемиот дел од дословните Аврамови 
деца ќе им биде ускратено наследството? Броеви 13,25-33; 
14,1; Евреите 3,18.19; Јуда 5.

„Полни четириесет години на неверување, мрморење и побуна 
го одвојувале стариот Израел од земјата Хананска. Истите гревови 
го одложуваат влезот на денешниот Израел во небесниот Ханан. 
Во ниту еден случај Божјите ветувања не изневериле. Неверството, 
световноста, непосветеноста и раздорите меѓу оние кои тврделе 
дека се Божји народ не задржаа толку многу години во овој свет на 
грев и страдања.“ – Evangelism, p. 696.

в. Што треба да биде приоритет во нашиот живот? Матеј 6,33; 
Лука 12,31-34; Колосјаните 3,1.2.

„Свртете го погледот од овој свет и насочете го кон вечниот. 
Вложете ги вашите најдобри искрени напори да ги добиете оние 
работи кои Бог ги цени и за кои Христос го дал својот драгоцен 
живот за вие да ги имате. Неговата жртва ширум ви ги отворила 
вратата за небеска трговија. Донесете го вашето богатство пред 
Божјиот престол и вложете капитал кој ви е доверен како би сте 
придобиле души да ја  спознаат вистината.“ – Counsels on Stewardship, 
pp. 225, 226.
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Четврток                           23. март

5. БОЖЈОТО ОБЕДИНЕТО ЦАРСТВО

а. Колку Аврамови деца ќе бидат со него, фалејќи го Бога 
додека тој влегува во своето наследство? Евреите 11,39.40; 1 
Солунјаните 4,16.17; Исаија 66,23.

 „Не треба да очајуваме кога од тие историски записи гледаме 
дека и други поминувале низ слични обесхрабрувања како и ние, 
паѓале во слични искушенија, но сепак излегувале како победници 
и примиле Божји благослов. На заблудената душа зборовите на 
вдахновение секогаш и донесуваат утеха и охрабрување. Иако 
патријарсите и апостолите биле подложни на човечки слабости, 
сепак со вера добивале признание и одобрување од небото, ја 
извојувале својата битка во Господова сила и славно победиле. 
Така и ние можеме да се потпреме на Христовите заслуги на 
откупувачката жртва и да победиме во Негово име.“ – 4 Сведоштво, 
15.

б. Што секој спасен верник ќе прави додека го гледа Спасителот 
Исус Христос лице в лице? Филипјаните 2,9-11; Откровение 
7,9.10. Што тогаш Исус ќе направи? 1 Коринтјаните 15,24-28.

„Сите (откупените) ќе се обединат во фалењето на Оној кој 
умрел за смртните човечки суштества да добијат живот кој може 
да се мери со Божјиот живот. Судирот е завршен. На страдањата 
и на борбите им дошол крај. Низ целото небо се огласуваат 
победоносни песни, додека откупените своите гласови ги 
придружуваат кон радосниот акорд: Достојно, достојно е Јагнето 
кое беше заклано, и кое повторно живее, како славен победник.“ 
– Делата на апостолите, 455.

Петок                       24. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каква земја Аврам чекал?
2. Како единствено можеме да бидеме соучесници во 

Аврамовото наследство?
3. Која е Божјата желба за секого на овој свет?
4. Како можеме да ја одржиме нашата доверба непоколеблива 

до крајот? 
5. Какви песни заедно ќе пеат спасените во небесниот хор?
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Аврам секогаш подига олтар покрај 
својот шатор

„И му подигна таму (Аврам) жртвеник на Господ, Кој му се јави. Потоа 
оттаму тој замина кон планината, на исток од Ветил, и таму го распна 

шаторот свој; и Ветил му беше од запад, а Гај од исток; и таму Му подигна 
на Господ жртвеник, и го призва името на Господ.” – Битие 12,7.8.

„Животот на Аврам, пријател Божји, бил навистина живот на молитва. 
Каде и да ги распнал своите шатори, тој во непосредна близина подигал и 
олтар на кој секое утро и секоја вечер принесувал жртва. Кога тој ги подигал 
своите шатори и одел понатаму, олтарот останувал. И кога подоцна некој од 
номадските Хананејци наишол на таков олтар веднаш знаел кој пред него 
бил на тоа место; и кога тука би ги подигнал своите шатори, номадот веднаш 
би го поправил и олтарот и тука би му се молел на Бога.

Така би требало и христијанските домови денес да светлат во светот... 
Татковци и мајки, соберете ги секое утро и секоја вечер своите деца околу 
себе, и со понизно срце упатете му ги на Бога своите молитви за помош. 
Вашите драги секој ден се изложени на искушенија и опасности. Од тоа не 
се поштедени ниту старите ниту младите. Оние кои сакаат да бидат според 
волјата Божја, мораат многу да се молат. Победа може да се извојува само 
со одлучност, непоколебливост и непрекинато примање на помош од Бога.

Родители, секое утро посветете се себеси и своите деца на Бога за тој ден. 
Немојте да калкулирате во своите планови за месеци и години однапред; 
тоа не е ваше. Пред вас е само еден ден. Ако тоа треба да биде вашиот 
последен ден на земјата, искористете го секој негов момент во работа за 
Учителот. Сите свои планови изнесете ги во молитва пред Господ, подготвени 
да ги спроведете или да ги напуштите, како Тој во своето провидение ќе 
одреди. Прифатете ги Неговите планови наместо своите, дури и тогаш ако 
тоа бара отстапување од вашите најдраги стремежи. На тој начин својот 
живот ќе го сообразувате сѐ повеќе и повеќе според божествениот Пример. 
Благословените плодови од така одржуваните семејни богослуженија ќе се 
откријат само во вечноста.“ - Мојот живот денес, 290.  
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