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На нашиот карактер во голем степен влијаат односите кои ги воспоставуваме. 
Бог треба да врши најголемо влијание во нашиот живот, бидејќи нашиот однос 
со Него влијае на сите наши други односи. Бог е нашиот Создател, и Тој сака да 
биде и наш Спасител и наш водич низ животот.

„Без жива вера во Христа како личен Спасител, нема да бидеме во состојба 
да го сочуваме нашето влијание во овој скептичен свет. Не можеме на другите 
да им го дадеме она што самите не го поседуваме. Нашето влијание ќе биде 
на благослов и спасение на човечкиот род во оној однос во кој и самите се 
посветуваме и предаваме на Христа. Таму каде што нема вистинска служба, 
вистинска љубов и живо искуство, нема ниту сила да се помогне, нема никаква 
поврзаност со небото, ниту Христов ‘мирис’ во животот.  Ако Светиот Дух не 
може да нѐ употреби како средства преку кои на светот ќе му се пренесе 
вистината, каква што е во Исуса, тогаш сме како солта, која го изгубила својот 
вкус. Со нашиот недостаток на Христовата милост, на светот му сведочиме дека 
вистината во која тврдиме дека веруваме, нема сила да ја посвети душата; и на 
тој начин, колку што се протега нашето влијание, поради нас Божјата Реч го губи 
своето влијание.“ - The Review and Herald, July 27, 1905.

„Нашиот живот треба да биде поврзан со Христовиот живот; мораме 
постојано да црпиме од Него, да се храниме со Него, со живиот леб кој слегол од 
небото, да се напојуваме од свежиот, непресушлив извор на Неговото богатство. 
Ако постојано го имаме пред себе Господа, ако му дозволуваме на нашето срце 
да Му се обраќа со фалба и благодарност, нашиот верски живот постојано ќе 
се освежува. Нашите молитви ќе добијат форма на разговор со Бога, како што 
ние разговараме со пријател. Самиот  Тој ќе ни ги открива Своите тајни. Често 
ќе уживаме радост што произлегува од свеста за Исусовото присуство. Често 
нашето срце ќе гори во нас кога Тој ќе се приближува да разговара со нас, како 
што правел со Енох. Кога тоа ќе стане дел од искуството на христијанинот, во 
неговиот живот ќе се забележи едноставност, скромност, кротост, понизност на 
срцето, особини што на сите со кои доаѓа во допир ќе им покажат дека тој бил 
со Исуса и дека се научил од Него “ – Христовите очигледни поуки, 129.130.

Кога ќе го прифатиме Исуса како наш личен Спасител и пријател, Тој ќе ни 
помогне во сите други односи што ги воспоставуваме. Тој ќе ни помогне мудро 
да ги избереме нашите блиски пријатели. Ние ќе бидеме благослов за нашите 
пријателите и семејството. Заедно со нашите браќа и сестри во верата ќе 
работиме на тоа да допреме до другите. Ние ќе го почитуваме законот и редот. 
Нека Бог ни помогне, додека во ова тримесечје проучуваме за Христијанските 
односи, да научиме како да изградиме позитивен однос со Бога и оние околу 
нас, откривајќи ја Божјата љубов кон човечкиот род.

Генерална конференција, оддел за саботна школа

Предговор
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Сабота, 1. април 2017. 

Прилог во првата сабота во месецот
За проширување на црквата 

во Москва 

Москва е главен град на Русија, 
најголемата земја во светот и деветта по 
населеност. Истражувањата покажуваат 
дека околу 70% од населението се 
христијани, од што најголемиот број 
припаѓаат на Православната црква. Во 
самата метропола Москва живеат преку 
20 милиони луѓе. Градот е најголемата 
транзитна крстосница на Русија и нејзините 
соседни земји. Тука секојдневно се вкрстуваат 
патиштата на милиони луѓе од разни земји и континенти.

Делото на реформацијата тука е започнато за време на комунизмот 
кога проповедниците привремено живееле во овој град. Бидејќи 
немале простории за состаноци, верниците морале да се собираат 
во приватни куќи. 

„Голема работа им е доверена на оние кои ја објавуваат вистината 
во... Русија, дом на милиони луѓе... чии души се драгоцени во Божјите 
очи исто како и нашите, кои ништо не знаат за особените вистини за 
ова време.“ – Евангелизам, 306.

Во 2001. година еден проповедник заедно со своето семејство 
бил испратен да работи во овој регион. Во 2002. година верниците 
купиле парче земја во Москва на која се наоѓала една недовршена 
зграда. Истата година тие ја довршиле изградбата на зградата и ја 
посветиле како Молитвен дом. Како што напредувало делото, имотот 
станал централа на Руското Поле. Од овој град делото продолжува во 
земјите на Средна Азија, Белорусија и Летонија.

Делото се развива во овој регион, и со оглед дека мнозина 
посетители, неверници и претставници на други деноминации 
доаѓаат на нашите состаноци, црквата не може сите да ги прими. 
Заради оваа причина беше одлучено да се прошири црквата.

Во моментов градиме поголема црква на истото парче земја. 
Меѓутоа, нашите средства не се доволни да го довршиме овој проект. 
Потребни ни се вашите молитви и вашата финансиска поддршка. 
Заедно со вас сакаме да го видиме исполнувањето на Божјите 
ветувања дека ќе го награди и благослови секој дар и ќе ја слушне 
секоја молитва! Ви благодариме за вашата помош и поддршката!

Вашите браќа и сестри од Москва
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1. лекција                  Сабота, 1. април 2017.

Создателот и Неговото 
создавање

„Потоа Бог рече: „Да создадеме човек според Нашиот образ (и) 
според Нашето подобие како што сме Ние, кој ќе биде господар над 

морските риби, над небеските птици, (над ѕверовите) и над добитокот 
– над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата!”.“ 

- Битие 1,26.
„Кога била создадена земјата со сето изобилство на животинскиот 

и растителниот свет, на сцената е изведен човекот - круна на 
Божјото создавање, суштество на кое земјата со сиот свој сјај и му 
била наменета.“ – Патријарси и пророци, 44. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:  Патријарси и пророци, 33-51.

Недела           26. март

1. РАДОСТА НА СОЗДАВАЊЕТО

а. Како Библијата го опишува сето она што Бог го создал? Битие 
1,31.

_______________________________________________________________________

„Кога земјата излегла од рацете на својот Творец, била совршено 
убава. Нејзината површина била украсена со гори, со ритчиња и со 
рамнини... прекрасни реки и... пријатни езера... Каде и да се запрел 
погледот, прекрасни грмушки и милно цвеќе го пречекувале со 
поздрав... Севкупната слика на земјата го надминувала по својата 
убавина секој, и најубаво уреден парк. Војските ангели со восхит 
ја посматрале оваа глетка и му се радувале на прекрасното Божјо 
дело.“ – Патријарси и пророци, 44. 

б. Што треба да нѐ наведе да го славиме Бога? Псалм 139,14.
_______________________________________________________________________

„Вистинскиот доказ за живиот Бог, не е само во теоријата; туку 
во уверувањето кое Бог го запишал во нашето срце и го осветлил 
и објаснил со Своето Слово. Тоа се наоѓа во животната сила на 
Неговите создадени дела, ако се гледаат со очи просветлени од 
страна на Светиот Дух.“ – 8 Сведоштво, 325.
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Понеделник                    27. март

2. ЦЕЛТА НА СОЗДАВАЊЕТО НА НАШИОТ СВЕТ 

а. Што учи Библијата за потеклото на сите создадени нешта? 
Битие 2,4; Колосјаните 1,16.

_______________________________________________________________________

„Господарот на вселената во својот добротворен потфат не бил 
сам. Тој имал Соработник кој мoжел правилно да ги сфати Неговите 
намери и заедно со Него да се радува затоа што создадените 
суштества се направени среќни... Отецот дејствувал преку Христа и 
кога ги создавал небесните суштества “ – Патријарси и пророци, 34.

„Бог зборувал, а Неговите зборови ги создавале Неговите 
дела во светот на природата. Божјото создавање е резервоар на 
средства подготвени за Него, да може да ги употреби веднаш кога 
Му е угодно.“ – Lift Him Up, p. 66.

б. Со која цел Бог го создал светот? Исаија 45,18; Откровение 
4,11.

_______________________________________________________________________

„Бог ја создал Земјата да биде престојувалиште на свети, среќни 
битија. Оваа цел ќе се исполни кога обновена со Божјата сила и 
ослободена од гревот и страдањето, таа ќе стане вечен дом на 
спасените.“ – Темели на среќниот дом, 540.

ц. Како Адам и Ева биле создадени, и каков план Бог имал за 
нив? Битие 1,26; Псалм 8,5.6. 

_______________________________________________________________________

„Создадени да бидат “обличје и слава Божја” (1. Коринтјаните 
11:7), Адам и Ева примиле дарови достојни за својата висока 
одредба. Складни и сразмерни по обликот, со правилни и убави 
црти на лицето, со појава која дишела со здравје и зрачела со 
радост и надеж, тие со својата надворешност биле слични на ликот 
на својот Создател. Оваа сличност не се откривала само во нивната 
физичка природа. Секоја нивна духовна и душевна способност ја 
одразувала славата на Создателот. Надарени со високи душевни и 
духовни дарови, Адам и Ева биле создадени “само малку подолу 
од ангелите” (Евреите 2:7), за да можат да ги забележуваат не 
само чудесата на видливата вселена туку и да ги разберат своите 
морални одговорности и обврски.“– Воспитување, 20.
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Вторник                           28. март

3. ЈЕХОВА, ВИСТИНСКИ И ЖИВ БОГ
а. Како Господ, вистинскиот Бог, се разликува од другите богови? 

Еремија 10,11.12.

 „На секој лист во шумата и на секој камен во планината, на секоја 
блескотна ѕвезда, на земјата, во воздухот и на небесниот свод, за нив 
било напишано Божјето име. Поредокот и хармонијата на сѐ што е 
создадено им зборувале за бесконечната мудрост и сила.“ – Патријарси 
и пророци, 51.
б.  Зошто Бог, повеќе од кој било друг, ја заслужува нашата 

целосна послушност и почит? Исаија 42,5; 45,5; Псалм 
139,13.15.16.
 „Вечниот, жив и недосеглив Јехова, кој нема ниту почеток ниту крај, 

кој не е некое создадено суштество, е единствен Извор на животот и 
Творец на сѐ што е создадено, Оној кој сѐ одржува и само Нему треба 
да му се поклонуваме и да го обожаваме. На луѓето им е забрането на 
кого било или на што било друго да му даваат прво место во својата 
наклоност или служба. Ако цениме или сакаме што било друго што на 
некој начин води кон намалување на нашата љубов кон Бога или оди 
на штета на службата што му ја должиме Нему, тогаш веќе од тоа си 
создаваме себеси друг бог.“ – Патријарси и пророци, 305.
ц. Што можеме да научиме од ставот кој ангелите го имаат кон 

Бога? Исаија 6,1-3; Псалм 96,8.4.
„Однесувањето на сите оние што излегуваат пред Бога треба 

да ги краси понизност и страхопочит. Во Исусово име ние можеме 
да излеземе пред Него со полна доверба, но не смееме да Му се 
приближиме со дрска вообразба како Тој да е еднаков со нас. Има 
и такви кои на семожниот и свет Бог, кој се наоѓа во недосеглива 
светлина, Му се обраќаат така како што би ословиле некој на себеси 
рамен или дури на понизок од себе. Има такви кои во своето 
однесување во Неговиот дом се чувствуваат послободни отколку 
што би се осмелиле да бидат во приемната просторија на некој 
земен властодржец. Тие би требало да имаат на ум дека се наоѓаат 
во присуство на Оној на кого му се клањаат серафими и пред кого 
ангелите ги засолнуваат своите лица. На Бога му припаѓа највисока 
почит и сите што навистина го чувствуваат Неговото присуство, 
понизно пред Него ќе се поклонат.“ – Патријарси и пророци, 252.

„Секој маж и жена, кој е вистински следбеник на Исус, ќе покаже 
дека го љуби Бога над сѐ друго... Ние сме Негови созданија, дело 
на Неговите раце, и Тој со право бара почит, чест и љубов.“ – The 
Signs of the Times, March 4, 1897.
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Среда                    29. март

4. БОГ КОЈ ДАВА ЖИВОТ
 

а. Како Бог му дал живот на првиот човек? Битие 2,7. Поради 
Неговата способност да дава живот, како Бог е опишан? Псалм 
36,9.

_______________________________________________________________________

 „Кога Бог го создал човекот според Својот лик, човечката 
форма била совршена во сè, но немала живот. Тогаш лично, само-
постоечкиот Бог, вдахнал во таа форма животен здив и човекот 
станал живо, интелигентно битие. Сите делови на човечкиот 
организам почнале да работат.“ – Здравје и среќа, 415. 

 „Срцето што отчукува, пулсот што бие, секој нерв и мускул во 
живиот организам се одржува во ред и активност со силата на 
секогаш присутниот Бог.“ – Здравје и среќа, 417. 
б. Што Аврам верувал за Божјата способност да го поврати 

животот? Евреите 11,19.
_______________________________________________________________________

„Кога (таткото и синот) пристигнале на местото, кое Бог му го 
покажал на Аврам, тој подигнал таму жртвеник и поставил на 
него дрвја, подготвувајќи сѐ за жртвата, а потоа го информирал 
Исак дека според Божјата заповед треба да го принесе како жртва 
сепаленица. Му го повторил ветувањето кое Бог неколку пати му 
го дал, дека преку Исак, од него, ќе настане голем народ и дека 
Бог, иако издал заповед да го принесе на жртва, сепак преку него 
ќе го исполни Своето ветување, бидејќи Тој е во состојба да го 
воскресне од мртвите.“ – The Story of Redemption, p. 82.
в. Како оваа сила ќе се манифестира во иднина? Римјаните 8,11; 

1 Коринтјаните 15,51-54.
_______________________________________________________________________

„Земјата страшно се тресе додека Синот Божји ги повикува 
светиите коишто спијат. Тие одговорија на повикот и излегоа 
облечени со славна бесмртност... Тогаш живите свети и 
воскреснатите ги подигаат своите гласови, долго и занесно 
воскликуваат во слава на победата. Верниците чии тела беа 
положени во гробот носејќи белег на болест и смрт, излегуваат од 
гробот во бесмртно здравје и сила. Живите свети се преобразуваат 
одеднаш, ‘за еден миг на око’и заедно со воскреснатите, се 
вознесуваат во воздухот, каде го среќаваат својот Господ.“ – Рани 
списи, 287.
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Четврток                   30. март

5. СОЗДАДЕНИ КАКО ДЕЛ ОД БОЖЈОТО СЕМЕЈСТВО

а. Како е опишан односот на Адам со Бога? Битие 1,27; Лука 3,38. 
Каква била неговата природа пред падот? 

„На човекот му било доделено да биде Божја слика и според 
надворешниот изглед и според карактерот. Единствено Христос 
е „сјај на славата“ (Евреите 1,3) на битието на Отецот, додека 
човекот е создаден според Божјиот лик. Неговата природа била во 
целосна хармонија со Божјата волја. Неговиот ум бил во состојба 
да го сфати она што е божествено. Склоностите му биле чисти; 
разумот владеел над неговите желби и страсти. Чувствувал среќа 
и светиња во тоа што на себе го носел Божјиот лик и што живеел 
во полна хармонија со Неговата волја.

Кога излегол од рацете на својот Творец, Адам имал висока става 
и совршени размери. Лицето му било румено, оддавајќи здравје 
и озарено од светлина на живот и радост. Бил многу повисок од 
луѓето што живеат денеска на земјата. Ева била малку пониска, но 
сепак со величествена става и многу убава.“ – Патријарси и пророци, 
45.

б. Каква слобода Бог и дава на секоја душа? Римјаните 14,12,5 
(последен дел).

„Бидејќи законот на љубовта е основа на Божјото владеење, 
среќата на сите со разум надарени суштества зависи од нивната 
целосна согласност со Неговите големи начела на правдата. Бог 
сака сите Негови созданија да Му служат од љубов, нивната служба 
да произлегува од нивната почит кон Неговиот карактер. Нему не 
му е мила изнудена послушност и затоа на сите им дава слобода и 
право доброволно да Му служат.“ – Патријарси и пророци, 34.

Петок                      31. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Какво подлбокото разбирање на Бога влијае на нашиот однос 
со Него?

2. Која била Божјата намера при создавањето?
3. Како послушноста на Бога и Неговата волја ќе ни помогнат да 

Го почитуваме?
4. Како нашето постоење зависи од Јехова?
5. Зошто Бог ни дал слобода на избор во нашиот однос со Него? 
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2. лекција                     Сабота, 8. април 2017.

Исус Христос – наш пример
„Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви 

направив Јас.“ – Јован, 13,15.

„Љубовта кон Бога, ревност за Неговата слава и љубовта кон 
паднатиот човечки род, го довеле Исуса на земјата да страда и да 
умре. Тоа била сила што владеела со Неговиот живот. Тој нѐ повикува 
да го усвоиме тоа начело.“ – Копнежот на вековите, 330.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на век., 71-74; 426-431.               

Недела             2. април

1. ИСУС КАКО ЧОВЕК

а. Кои особини Исус ги покажал додека бил на земјата? 
Филипјаните 2,8; Лука 22,42.

„Нежен, сочувствителен, полн со разбирање, имајќи го секогаш 
на ум доброто на другите, Тој (Христос) ни го претставил Божјиот 
карактер и бил постојано во служба на Бога и човекот... Каков што 
бил Исус во човечка природа, Бог подразбира такви да бидат и 
Неговите следбеници. Во Негова сила ние треба да живееме живот 
на чистота и благородство, како што живеел Спасителот.“ – Sons and 
Daughters of God, p. 21.

б. На што Исус најмногу обраќал внимание во Својот живот на 
земјата? Јован 17,4; 4,34; Псалм 40,8.

„Тој (Христос) поминал низ секое искушение низ кое поминуваме 
ние и во Своја полза не употребил никаква сила што не ни е 
дарежливо понудена и нам. Како човек се соочил со искушението 
и го совладал со силата што му била дадена од Бога. Тој вели: 
„Мило ми е, Господе, да ја извршувам волјата твоја, законот твој 
го носам длабоко во срцето“ (Псалм 40,8). Додека правел добро и 
ги лекувал сите кои биле погодени од сатаната, Тој на луѓето јасно 
им укажувал на карактерот на Божјиот закон и на природата на 
Неговата служба. Неговиот живот сведочи дека и ние можеме на 
ист начин да го исполниме Божјиот закон.“ – Копнежот на вековите, 
24.
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Понеделник                                         3. април
 

2. БОГ НА ПРВО МЕСТО

а. Што треба да биде приоритет во нашиот живот? Матеј 6,33; 1 
Солунјаните  2,11.12.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Јаремот што нѐ врзува за службата е Божјиот закон. Големиот 
закон на љубовта, откриен во Едем, објавен на Синај, а во Новиот 
завет напишан во срцето, е она што го врзува човекот кој работи 
по Божја волја... „Јас не слегов од небото за да ја извршувам 
Мојата волја, туку волјата на Оној кој ме прати“ (Јован 6,38)... Тој 
им заповеда најпрвин да го бараат Божјото царство и Неговата 
праведност и ветува дека ќе им се додаде сѐ што им е потребно за 
овој живот.“ – Копнежот на вековите, 329.330. 

 
б. Што ни е потребно за да во потполност го следиме Бога? 

Еремија 29,13; Лука 14,33; Галатјаните 2,20.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Барајте го Бога со сето срце... со глад во душата, искрено плачете 
по Бога. Борете се со небеските сили сѐ додека не постигнете 
победа. Ставете го целото свое битие во Господовата рака – душата, 
телото и духот и одлучете дека ќе бидете Негово мило, посветено 
орудие придвижувано од Неговата волја, контролирано од страна 
на Неговиот ум, исполнето со Неговиот Дух.“ – Our High Calling, 131.

в. Каков ќе биде позитивниот резултат, кога ќе бидеме длабоко 
поврзани со Бога, предавајќи Му се целосно Нему? Исаија 
26,3; Матеј 5,16. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оние што го држат Христа за збор и ја ставаат својата душа 
под Негова заштита, своите животи под Негово водство, ќе најдат 
мир и спокој. Ништо на светот не може да ги нажали кога Исус 
ќе ги израдува со Своето присуство. Во совршеното помирување 
се наоѓа совршен одмор... Нашите животи можат да изгледаат 
замрсени; но ако Му се довериме на мудриот, големиот Архитект, 
Тој ќе изгради модел на живот и карактер што ќе и служи на чест 
на Неговата слава “ – Копнежот на вековите, 331.
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Вторник                       4. април

3. ЖИВОТ НА ПРЕДАНА СЛУЖБА

а. Кои се двата основни принципи на христијанството? Матеј 
22,36-40. Како треба да ја изразиме нашата љубов кон нашите 
ближни? Лука 10,29-37. 

_______________________________________________________________________

„Во сторијата за милостивиот Самарјанин, Христос ја прикажал 
природата на вистинската вера. Покажал дека таа не се состои од 
системи, од симболи или од обреди, туку од дела на љубовта, од 
правење на најголеми добра на другите, од вистинска добрина...

Судбината на човекот ќе биде одредена со неговата послушност 
кон целокупниот закон. Врвната љубов кон Бога и непристрасната 
љубов кон човекот се принципи кои треба да се остварат во 
животот.“ – Копнежот на вековите, 497.498. 

б. Каква треба да биде основата на нашиот живот посветен во 
служба на светот? 1 Јованово 4,11.12; 3,16-18.

„Целосно посветениот христијанин за своето дејствување 
ги црпи мотивите од неговата длабока љубов кон Учителот. Од 
коренот на неговата љубов кон Христа, извира несебичен интерес 
за неговите браќа. Љубовта... го осветлува лицето и го ублажува 
гласот; го облагородува и воздигнува целото битие.“ – Здравје и 
среќа, 490. 

ц. Која била Исусовата животна мисија? Лука 19,10.

„Од Неговите најрани години (Исус) бил обземен со една цел: 
да живее на благослов на другите.“ – Копнежот на вековите, 70. 

„Исус се трудел да го ублажи секое страдање што го видел. Тој 
имал малку пари за давање, но често се откажувал од храната за 
да им помогне на оние чиишто потреби му изгледале поголеми 
од Неговите... Тој поседувал тактичност каква што немал никој 
од Неговите браќа, или желба да имаат. Кога зборувале грубо со 
сиромашните, понижени суштества, Исус ги барал токму нив и 
им упатувал зборови што охрабруваат. На сите, на кои им било 
потребно, им подавал чаша студена вода и тивко го ставал Својот 
оброк во нивните раце. Со отстранувањето на нивните страдања, 
вистините со кои ги поучувал биле поврзани со Неговите дела на 
милосрдие и врежувани во нивното сеќавање.“ – Копнежот на 
вековите, 87.
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Среда                     5. април

4. РАБОТА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ ПОТРЕБИ 
НА ДРУГИТЕ

а. Која карактерна особина ни е потребна за да им служиме на 
другите, како што тоа го правел Исус? Филипјаните 2,5-8; Лука 
22,26; Матеј 23,11.12.

„Во Неговиот живот и поуките, Христос дал совршен пример 
на несебична служба која потекнува од Бога. Бог не живее само 
за Себе. Со создавањето на светот и со одржувањето на сите 
нешта, Тој постојано е во служба за другите. „Тој му заповеда на 
Своето сонце и тоа ги осветлува и лошите и добрите и им дава 
дожд на праведните и на неправедните“ (Матеј 5,45). Овој 
идеал на служење Бог му го доверил на својот Син. На Исуса му 
било дадено да застане на чело на човечкиот род за да може 
со Неговиот пример да подучи што значи да се служи. Неговиот 
живот бил потчинет на законот на службата. Тој им служел на сите, 
им помагал на сите. Така, со животот го исполнил Божјиот закон и 
со Својот пример покажал како да Му се потчиниме на законот.“ – 
Копнежот на вековите, 649.

б. Која група на луѓе Исус особено ја охрабрувал да дојде кај 
Него и побара помош? Марко 10,13-16.

„Во децата што дошле во допир со него, Исус видел мажи и 
жени кои ќе станат наследници на Неговата милост и припадници 
на Неговото царство... Тој, небесното Величество, не презирал 
да одговори на нивните прашања и Неговите важни поуки ги 
поедноставил за да одговараат на нивното детско разбирање. Тој 
во нивните умови го засадил семето на вистината, кое по многу 
години ќе никне и ќе донесе плод за вечен живот.“ – Копнежот на 
вековите, 512-515.

в. Со кого уште Исус сакал да работи? Лука 5,32.

„(Спасителот) дошол да го претстави Отецот преку пораката за 
надеж и спасение за нашиот свет. Тој не живеел за Себе, не водел 
сметка за Својата удобност и задоволство, не им попуштал на 
искушенијата; се согласил да умре за да може да бидат откупени 
грешните луѓе и да живеат вечно во домовите кои Тој ги подготвил 
за нив. Негова мисија била да ги  поучува душите кои умирале во 
своите гревови.

Оваа задача Христос и ја доделува на секоја душа што ја откупил.“ 
– Lift Him Up, 208.
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Четврток                    6. април

5. БОГ РАБОТИ ПРЕКУ НАС

а. Кој бил изворот на Исусовата моќ? Јован 14,10.

„Според тоа, ако во нашето срце живее Христос, Тој ќе делува во 
нас „да сакаме и да правиме како што му е угодно“ (Филипјаните 
2,13). Ние ќе работиме како што работел и Тој; ќе покажеме ист дух. 
И така, љубејќи го Него и живеејќи во Него, ние „во секој поглед да 
растеме во Оној, кој е глава, Христос“ (Ефесјаните 4,15).“ – Патот 
кон Христа, 75.

б. Како можеме и ние да го имаме ова искуство, и каков ќе биде 
резултатот? Јован 15,7.

„’Ако останете во Мене, и зборовите Мои во вас, тогаш, што 
и да посакате, барајте и ќе ви биде’ (Јован 15,7). Кога се молите, 
повикувајте се на ова ветување. Наша предност е да можеме да 
Му пристапиме со света одлучност. Ако искрено побараме да нѐ 
осветли Неговата светлина, Тој ќе нѐ слушне и ќе ни одговори. Но 
ние мораме да живееме во согласност со нашите молитви. Ако 
живееме во спротивност со нив, тие се залудни.“ – Child Guidance, 
p. 499.

„Биди сигурен дека Христос ќе биде во тебе ако во понизност 
Му го предадеш своето срце. Бог ги прифаќа само понизните во 
срцето. Небото е навистина вредно да се остави сѐ на овој свет. Бог 
ќе ти помогне со задоволство во твоите напори ако твоите желби и 
стремежи бидат само во Него.“ – 4 Сведоштво, 259.

Петок                       7. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Исус го претставувал Божјиот карактер кога бил овде на 
земјата?

2. Како можеме да најдеме мир и одмор кои само Бог може да 
ги даде? 

3. На што ќе нѐ нагони Божјата љубов, и како таа љубов ќе се 
манифестира? 

4. Што Исус видел кај децата донесени кај Него, и како се 
однесувал кон нив?

5.  Што значи ‘да се живее во хармонија со нашите молитви’?
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3. лекција                Сабота, 15. април 2017.

Светиот Дух – нашиот божествен 
водич

„Ако свртите надесно, ако свртите налево, ушите ваши ќе го 
слушаат словото, кое говори зад вас - ете го патот, врвете по него.“ – 

Исаија, 30,21.

„Божеството било поттикнато со жал за човечкиот род, и Отецот, 
Синот и Светиот Дух сесрдно се дале на остварување на планот на 
спасението.“ – God’s Amazing Grace, p. 190.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 47-56;
                                                        Our High Calling, pp. 150–154.

Недела                    9. април

1. ТРЕТОТО ЛИЦЕ НА БОЖЕСТВОТО

а. Како знаеме дека Светиот Дух е личност? 1 Коринтјаните 2,11; 
Римјаните 8,16.26. 

_______________________________________________________________________

„Светиот Дух има личност, инаку Тој не би можел да им сведочи 
на нашите духови и со нашиот дух дека сме Божји деца. Тој, исто 
така, мора да биде и божествена личност, инаку не би можел да 
ги испитува тајните кои се сокриени во Божјиот ум.“ – Евангелизам, 
617.

„Треба да сфатиме дека Светиот Дух, кој е личност како што Бог е 
личност, оди по ова тло (од говорот пред студентите во училиштето 
Avdonale).“ – Евангелизам, 616.

б. Во кои три имиња човекот треба да биде крстен, и зошто? 
Матеј 28,19.

_______________________________________________________________________

„Постојат три живи личности на небесното трио; во името на овие 
три големи сили, Отецот, Синот и Светиот Дух, се крштеваат оние 
кои го примаат Христа со жива вера; а овие сили ќе соработуваат 
со послушните поданици на небото во нивните напори да живеат 
нов живот во Христа.“ – Евангелизам, 615.
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Понеделник                  10. април

2. НЕБЕСЕН УЧИТЕЛ

а. Како уште се нарекува Светиот Дух во Библијата, и што Тој 
чини за нас? Јован 14,16.26.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Утешителот се нарекува ‘Духот на вистината’. Негова задача е 
да ја дефинира и да ја воспостави вистината. Тој прво се настанува 
во срцето како Духот на вистината и на тој начин станува Утешител. 
Утеха и мир се наоѓаат во вистината, зашто вистински мир и 
утеха не можат да се најдат во лагата. Сатаната го заробува умот 
со лажни теории и преданија. Насочувајќи ги луѓето кон лажни 
мерила, тој го расипува карактерот. Светиот Дух му зборува на 
умот преку Светото писмо и ја врежува вистината во срцето. Така, 
Тој ја открива заблудата и ја истерува од душата. Со Духот на 
вистината, кој дејствува преку Божјата реч, Христос го придобива 
Својот избран народ кај Себе.“ – Копнежот на вековите, 671.

б. На кој начин Светиот Дух исто така е водич за нас? Јован 16,13.
_______________________________________________________________________

„Ако луѓето се подготвени да бидат обликувани, Духот ќе 
изврши посветување на целото битие. Во душата на човекот Духот 
ќе го втисне божественото. Со Неговата сила патот ќе стане толку 
јасен, да никој не мора да заталка.“ – Делата на апостолите, 53. 

„Колку сериозно треба да се молиме така што Оној кој ги 
‘испитува дури и Божјите длабочини’ и чија служба е да го 
потсетува Божјиот народ на сѐ што Бог рекол и да го упатува во 
секоја вистина, да биде со нас во истражувањето на Неговите 
свети Зборови.“ – Testimonies to Ministers, p. 111.

в. Кој е еден од начините на кој Светиот Дух ја втиснува вистината 
во нашиот ум? Лука 24,32.

_______________________________________________________________________

„Ветениот Свет Дух, којшто Тој го испратил откако се вознел кај 
Неговиот Отец, постојано настојува да го привлече вниманието на 
големата свечена жртва на крстот на Голгота, и на светот да му ја 
открие Божјата љубов кон човекот, и да ги отвори на осудената 
душа драгоцените работи во Писмото.“ – Reflecting Christ, p. 132. 
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Вторник                         11. април

3. ФАКТОР КОЈ ДОВЕДУВА ДО ПРЕПОРОД
а. Опишете го делувањето на Духот. Јован 3,8.

„Иако не можеме да го видиме Божјиот Дух, ние сепак знаеме 
дека Тој со своето влијание ги осведочува и обраќа луѓето кои биле 
мртви во престапите и гревовите. Оние кои биле непромислени 
и своеволни, станале сериозни. Закоравените се каат поради 
своите гревови, а оние што немале вера, сега веруваат. Коцкарите, 
пијаниците, развратните, стануваат стабилни, трезвени и чисти. 
Бунтовните и тврдоглавите стануваат кротки и слични на Христа. 
Кога ќе ги видиме овие промени во карактерот, можеме да бидеме 
сигурни дека Божјата сила која ги обраќа срцата го преобразува 
целиот човек. Светиот Дух не сме го виделе, но видовме докази 
за Неговото делување на променетиот карактер на оние кои биле 
утврдени и упорни грешници. Како што ветерот со својата сила ги 
удира високите дрвја и ги соборува, така и Светиот Дух работи на 
човечките срца. Ниеден смртен човек не може да го опише Божјото 
делување.“ – Евангелизам, 288.
б. Како Духот ќе делува на срцето? Јован 16,8.

„Вистината ќе ја разбуди совеста и ќе го промени животот само 
ако до срцето допре со посредство на Светиот Дух. Проповедникот 
може да биде во состојба цитатите од Божјата Реч да ги каже 
напамет, тој може да биде добро запознаен со сите нејзини барања 
и ветувања; сепак неговото сеење на семето на Евангелието нема 
да биде успешно, освен ако ова семе не е оживеано со роса од 
небото. Без соработка на Светиот Дух, никакво образование ниту 
способности, колку и да се големи, не можат да станат успешни 
канали на светлина.“ – Gospel Workers, p. 284.

„Кој освен Светиот Дух ќе му ги објави на умот моралните 
стандарди на правдата и ќе го осведочи за гревот, и ќе предизвика 
жалост која е по Бога и која донесува покајание за кое не треба да 
се каеме, покајание кое ја поттикнува верата во Оној, кој единствен 
може да спаси од секаков грев.“ – Reflecting Christ, p. 132.

„Од каква корист би ни било тоа што Единородниот Божји Син 
се понижил, ги претрпел искушенијата на лукавиот непријател, и 
се борел со него за време на Неговиот живот на земјата и умрел, 
Праведниот за неправедните за да не пропадне човештвото, 
ако Светиот Дух не ни е даден како постојана, делотворна и 
обновувачка сила која направила  во секој поединечен случај да 
се оствари она што Откупителот на светот го постигнал?“ - Selected 
Messages, bk. 3, p. 137. 
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  Среда                   12. април

4. ДЕЛУВАЊЕТО НА ДУХОТ НА СРЦЕТО

а. Како Светиот Дух нѐ наведува да го правиме она што е 
правилно? Исаија 30,21.

_______________________________________________________________________

„Оној кој ја извршува Божјата волја, кој оди по патеката што Бог 
ја означил, не може да се сопне и да падне. Светлината на Божјиот 
Дух кој води му дава јасна претстава за неговите должности, 
и го води по правиот пат до завршувањето на неговото дело.“ – 
Копнежот на вековите, 527. 

„Но, оние кои сакаат да бидат верни на Христа ќе го слушаат 
гласот кој вели: ‘Ете го патот, врвете по него’ (Исаија 30,21). Тие ќе 
одлучат да тргнат по патот на праведните, иако е потешко да се 
оди по него и поболно да се следи, отколку патот на сопственото 
срце.“ – That I May Know Him, 251. 

б. Како Духот ни помага во нашите слабости? Римјаните 8,26.
_______________________________________________________________________

„Христос, нашиот Посредник, и Светиот Дух постојано се 
залагаат во корист на човекот, но Духот не посредува така како што 
тоа го чини Христос, кој се повикува на Неговата крв, пролеана од 
постанокот на светот. Духот делува врз нашите срца, поттикнувајќи 
нѐ на молитва и покајание, пофалби и благодарност. Благодарноста 
која тече од нашите усни е резултат на делувањето на Духот кој, 
допирајќи ги струните на светите спомени во нашата душа, ја буди 
музиката на срцето.“ – Коментари на библиски текстови, 648. 

в. Каква улога  игра Духот во нашето обратување? Езекиел 36,25-
27.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Луѓето можат да бидат членови на Црквата, наизглед можат и 
да работат вредно, од година во година да ги извршуваат своите 
должности, а сепак да бидат необратени... Но, кога вистината 
е примена како вистина од страна на срцето, таа ја проникнува 
совеста, ја окупира душата со своите чисти начела. Светиот Дух ја 
става во срцето, ја открива нејзината убавина на умот, така што 
нејзината преобразувачка моќ може да се види во карактерот.“ – 
Reflecting Christ, p. 217.
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Четврток                                  13. април

5. НЕМА ОСУДА

а. Што е запишано за нашата положба пред Бога, кога сме водени 
од Светиот Дух? Римјаните 8,1.

_______________________________________________________________________

„Затоа не сте свои; купени сте скапо. „Вие не сте откупени со 
пропадливо сребро и злато ... туку со скапоцената крв на Христа како 
невино и пречисто Јагне“ (1.Петрово 1,18.19). Со овој едноставен 
чин, верувајќи му на Бога, Светиот Дух зачнал нов живот во вашето 
срце. Вие како дете сте се родиле во Божјото семејство и Тој ве 
сака, како што го сака Својот Син.

Сега кога сте му се предале на Исус, не повлекувајте се, не 
заминувајте од Него, туку од ден на ден говорете: „Јас сум Христов; 
јас му се предадов Нему!“ Молете Го да ви го подари Својот Дух и 
да ве поддржува со Својата благодат. И како што сте станале Негово 
дете, предавајќи се себеси на Бога и верувајќи во Него, така и 
треба да живеете во Него. Апостолот вели: „Како што го примивте 
Господа Исуса Христа, онака и живејте во Него!“ (Колосјаните 2,6).“ 
– Патот кон Христа, 51.52.

б. Колку блиска тогаш ќе биде нашата врска со Исуса? Матеј 
10,20.

_______________________________________________________________________

„И тогаш, кога Христос работи во вас, вие ќе покажете ист дух и 
ќе правите исти дела - дела на праведност и послушност...

Единствена основа на нашата надеж е Христовата праведност 
што ни е дадена, и тоа што Неговиот Дух го прави во нас и преку 
нас.“ – Патот кон Христа, 63.

Петок                       14. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Во каков однос е Светиот Дух со Отецот и Синот? 
2. Како Светиот Дух работи да ја втисне вистината во умот?
3. Како знаеме дека Светиот Дух делува во нечиј живот?
4. Како Светиот Дух посредува за нас?
5. Како што Светиот Дух раѓа нов живот во срцето, што ќе нѐ 

наведе да правиме секој ден?
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4. лекција                Сабота, 22. април 2017.

Лично одење со Бога
“Вкусете и ќе видите, колку е добар Господ! Блажен е оној човек, 

кој кај Него прибегнува.“ - Псалм 34,8. 

„Бог сака да го обнови Својот лик во тебе. Верувај дека Тој е 
твојот помошник. Донеси одлука да се запознаеш со Него. Додека Му 
се приближуваш во признавање и покајание, Тој ќе ти се приближи во 
милост и простување.“ ¬– The Review and Herald, February 15, 1912.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Воспитување, 253–261.       

Недела                  16. април

1. ПРОМЕНА НА СРЦЕТО

а. Какво е нашето природно срце, и што Бог сака да ни даде во 
замена за него? Еремија 17,9; Езекиел 36,26.

_______________________________________________________________________

„Кога Исус зборува за ново срце, Тој мисли на умот, на животот, 
на целото битие. Да се доживее промена на срцето значи на светот 
да му ја скратиме својата наклонетост на светот и да се поврземе 
со Христа. Да се има ново срце значи да се има нов ум, нови цели, 
нови мотиви. По што се препознава новото срце? По изменетиот 
начин на живот! По тоа што секојдневно, од час во час, умираме за 
себичноста и гордоста.“ - God’s Amazing Grace, p. 100.

б. Какво искуство Бог сака да имаме откако ќе добиеме ново 
срце? Јов 22,21; Еремија 24,7.

_______________________________________________________________________

„Без оглед на правецот на истражувањето се кое се занимаваме 
во искрената намера да ја дознаеме вистината, доаѓаме во 
допир со невидливиот, моќниот Ум кој делува во сѐ и преку сѐ. 
Умот на човекот доаѓа во врска со Божјиот ум, ограничениот со 
Неограничениот. Влијанието на таквата врска на телото, умот и 
душата не е можно да се процени.

Токму во таквата поврзаност се наоѓа највисокото образование.“ 
- My Life Today, p. 264.
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Понеделник                  17. април

2. ДОВЕРБА ВО БОГА КАКО НАШ ТАТКО 

а. Кои примери од Библијата ни покажуваат што значи врвна 
доверба? Лука 23,46; Битие 22,7-9.

_______________________________________________________________________

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

  
б. Што довербата во Бога вклучува? Изреки 3,5.6.
_______________________________________________________________________

„Ако, драги браќа, се потпрете само на вашиот разум, и ако одите 
по вашите патишта низ животот, ќе жнеете жалост и разочарување. 
Надевајте се во Господа со сето ваше срце, и Тој мудро ќе управува 
со вашите чекори и вашите интереси ќе бидат безбедни на овој и 
за идниот свет.“ – 5 Сведоштво, 427. 

в. На кого по природа сме склони да веруваме, и каков совет во 
врска со ова ни дава Бог? Псалм 118,8.9; Изреки 29,25.

_______________________________________________________________________

„Каква и да е положбата што ја заземаме во животот, каква и да 
е вашата професија, секогаш мораме да бидеме доволно понизни 
и да чувствуваме потреба од помош. Ние мораме да се потпреме 
на учењето на Божјата Реч, прифаќајќи го секогаш Неговото 
провидение, и да бидеме верни во излевањето на нашите души 
во молитва.“ – 5 Сведоштво, 427.

 „Секој поединец во искрена молитва мора да бара да ја 
разбере Божјата Реч лично за себе, и потоа да ја извршува... Сите 
ваши бремиња, јавни или тајни, донесете ги пред Бога и чекајте 
на Него. Тогаш ќе имате лично искуство, убедување во Неговото 
присуство и подготвеност да ја слушне вашата молитва за мудрост 
и за упатства, и тоа ќе ви влее сигурност и доверба во Божјата 
подготвеност да ви помогне во вашата збунетост.“ This Day With God, 
p. 82.
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Вторник                  18. април

3. ПОМИНУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО СО СЛОВОТО

а. Какво искуство Господ сака да имаме во нашето лично 
проучување на Библијата? Еремија 15,16; Псалм 34,8.

______________________________________________________________________
„Божјиот Дух ќе ја оживее секоја способност на душата која се 

храни со лебот на животот.“ – 6 Сведоштво, 153.
„Секој треба да го присвои благословот за својата душа, или 

нема да биде нахранет... Вие знаете дека нема да се нахраните со 
гледање во обилно поставената маса или другите како јадат. Ние 
ќе умреме од глад ако не земаме телесна храна, и ќе ја изгубиме 
нашата духовна сила и виталност, ако не се храниме со духовен 
леб...

Оние кои го јадат и го варат ова Слово, дозволувајќи тоа да го 
проникне секое дело и секоја карактерна особина, се развиваат во 
Божјата сила. Тоа на душата и дава бесмртна сила, усовршување 
на искуството, и донесува радост која вечно останува.“ – The Faith I 
Live By, p. 22.

б. Што прво треба да се направи со цел да бидете во можност да 
разговарате со другите за големите Божји дела? Псалм 119,27.

______________________________________________________________________

в. Кои други благослови ќе дојдат на нас додека го поминуваме 
времето во проучување на Божјото Слово? Псалм 17,4; 
119,11.93; Римјаните 10,17.

______________________________________________________________________
„Светиот Дух ужива да им се обраќа на младите и да им ги 

открива ризниците и убавините на Божјата реч. Ветувањата што ги 
изговорил големиот Учител ги восхитуваат чувствата и ја оживуваат 
душата со духовната сила што потекнува од Бога. Плодоносниот 
ум на младите се повеќе се запознава со духовните вредности кои 
како планина се испречуваат пред искушенијата.

Зборовите на вистината ќе ни стануваат се поважни, ќе добиваат 
широчина и целосно значење за кое пред тоа не сме ни сонувале. 
Убавината и богатството на Речта ќе имаат трансформирачко 
влијание врз умот и карактерот. Светлината на небесната љубов 
ќе го осветли срцето со силата на вдахновението.“ – Христовите 
очигледни поуки, 132.  

„Срцето кое ги складира драгоцените вистини на Божјото Слово 
е зајакнато против искушенијата на сатаната, против нечистите 
мисли и несветите постапки.“ – My Life Today, p. 28.
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Среда                   19. април

4. РАЗГОВОР СО БОГА

а. Што никогаш не треба да заборавиме кога ги упатуваме 
нашите молитви на Бога? Филипјаните 4,6.

„’Па развесели се потоа за сите добра, што Господ, твојот Бог, ти 
ги даде тебе и на домот твој – ти и левитот и придојдениот, што е 
кај тебе’ (Повторени закони 26,11). На Бога треба да му се изрече 
благодарност и слава за временските благослови и сите погодности 
кои ни ги дава. Бог сака секое семејство кое се подготвува за 
престој во вечните небески дворови да Го слави поради богатите 
ризници на Неговата милост.“ – Child Guidance, p. 148.

„Ако постојано го имаме пред себе Господа, ако му дозволуваме 
на нашето срце да му се обраќа со пофалба и благодарност, нашиот 
верски живот постојано ќе се освежува. Нашите молитви ќе добијат 
форма на разговор со Бога, како што се разговара со пријател. Тој 
сам ќе ни ги открива своите тајни. Мошне често ќе уживаме радост 
што произлегува од свеста за Исусовото присуство.“ – Христовите 
очигледни поуки, 129.

б. Како Христос комуницирал со Отецот додека бил на земјата? 
Лука 6,12.

„Спасителот бил неуморен работник. Тој својата работа не ја 
мерел со часови. Своето време, своето срце и сите свои сили, Тој 
ги посветил во работата за доброто на човештвото. Цели денови 
посветувал на работа, а цели ноќи поминувал во молитва, за да 
се поткрепи и подготвено го сретне подмолниот непријател и 
целокупното негово измамничко делување, за да зајакне за работа 
на делото за издигнување и преобразување на човештвото.“ – 9 
Сведоштво, 45.

в. Колку често треба да се молиме? Псалм 5,3; 55,17; 1 Солунјаните 
5,17. 

„За да изградиме карактер кој Бог може да го прифати, мора 
да формираме правилни навики во нашиот верски живот. 
Секојдневната молитва е од суштинско значење за раст во милоста 
и за духовниот живот, како што храната е потребна за телесното 
здравје. Ние треба да се навикнеме често да ги издигаме своите 
мисли кон Бога во молитва. Ако умот лута, мора да го вратиме; со 
истраен напор, навика, тоа конечно ќе биде лесно.“ – Messages to 
Young People, pp. 114, 115.
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Четврток                  20. април

5. КОГА БОГ СЛУША?

а. Под кои услови Бог ги слуша молитвите и одговара на нив? 
Исаија 57,15; Матеј 21,22.

______________________________________________________________________

„Молитвата е од небото одредено средство за успех во 
борбата против гревот и во развојот на христијанскиот карактер. 
Божественото влијание, што се јавува како одговор на молитвата 
упатена со вера, во душата на молителот го остварува сѐ она за 
што се моли. Можеме да се молиме за проштавање на гревот, 
за Светиот Дух, за карактерот сличен на Христовиот, за мудрост 
и сила да го извршиме Неговото дело, за секој дар што го ветил, 
зашто Неговото ветување гласи: ‘Барајте и ќе добиете’.“ – Делата 
на апостолите, 564.

„Барајте од Бога да ви го направи она што вие не можете да го 
направите за себе. Кажете му сè на Исуса, откријте му ги тајните на 
своето срце; Неговиот поглед ги испитува најскриените длабочини 
на душата и ги чита вашите мисли како отворена книга. Ако сте го 
барале она што е потребно за доброто на вашата душа, верувајте 
дека ќе примите и ќе добиете.“ – Темели на среќниот дом, 299.

б. Кога Бог единствено не ги слуша нашите молитви? Псалм 
66,18.

______________________________________________________________________

„Намерно да се чини некој грев, значи да се замолкне гласот на 
Духот и да се одвои душата од Бога... Бог ќе ги почитува само оние 
кои Него го почитуваат.“ – Messages to Young People, p. 114.

Петок                   21. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што значи да се има ново срце? 
2. Како Исус покажал доверба во својот Отец, дури и кога страдал 

под чувството дека ја изгубил Неговата наклонетост?
3. Кога својот ум ќе го храниме со Божјото Слово, какво ќе биде 

нашето христијанско искуство?
4. Како нашите молитви можат да станат разговори со Бога?
5. Што сѐ можеме да му кажеме на Бога во молитва, и како тоа 

влијае на нашиот однос со Него?
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5. лекција              Сабота, 29. април 2017.

Да се живее според златното 
правило

„Сè она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие; зашто 
тоа е Законот и пророците.“ - Матеј 7,12.

„Ова златно правило е основа на секоја вистинска љубезност, а 
негов најверен приказ наоѓаме во Исусовиот живот и карактер.“ – 
Мисли од гората на блаженството, 135.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 2 Сведоштво, 133-136. 
  

Недела                  23. април

1. ДЕФИНИЦИЈА НА ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО

а. Што е „златно правило“? Матеј 7,12.

„Евреите постојано мислеле само на она што тие треба да 
примат, а главна грижа им била да си обезбедат власт, почит и 
укажување на почести што по нивно мислење им припаѓале. Но 
Христос поучува да не се грижиме за тоа колку ние ќе примиме, 
туку колку можеме да дадеме. Стандардот на нашите обврски кон 
другите е во она што ние самите сметаме дека и тие се должни да 
ни го дадат.

Во дружењето со другите ставете се на нивно место. Настојувајте 
да ги сфатите нивните чувства, нивните тешкотии, нивните 
разочарувања, нивните радости и нивните таги. Изедначете се со 
нив и правете им онака како што би сакале тие вам да ви прават 
кога вие би биле на нивното место. Ова е вистинското правило на 
чесноста.“ – Мисли од гората на блаженството, 135.     

б. Која е основата на златното правило? Матеј 22,37-39. 

„Во вашиот живот вие треба да покажете што значи да се љуби 
Бог со сето свое срце, и ближниот како себеси. Ако си поврзан 
со Богот на мудроста и љубовта, ќе му покажеш на светот дека 
живееш за она што е вечно, а не за ова временско.“ – That I May 
Know Him, p. 90. 
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Понеделник                  24. април
 

2. ГРИЖА ЗА ОНИЕ КОИ НЕ СЕ ОМИЛЕНИ

а. На кого сме должни да ја проповедаме евангелската порака и 
со поука и со пример? Римјаните 1,14.15.

„Секој кој е направен за управител на оваа многукратна Божја 
благодат е повикан на душите кои се во темнина и незнаење да 
им го даде она што и самиот би сакал да му го дадат, кога тој би се 
наоѓал на нивно место... Сето она што сте го осознале за Божјата 
љубов, сите дарови на Неговата благодат кои сте ги примиле во 
поголема мера од некоја необразована и изопачена душа на 
земјата, должни сте на таа душа да и ги дадете овие дарови.“ – 
Мисли од гората на блаженството, 135.

б. Кон кого исто така треба да покажеме посебна грижа во овој 
живот? Јаков 1,27; Јов 29,15.16.

„Што и да поседувате повеќе од своите ближни, тоа ве обврзува 
да им дадете толку колку што тие имаат помалку од вас. Ако сме 
богати и ја имаме сета удобност во животот, тогаш пред нас стои 
свечената должност да се погрижиме за болниот, вдовицата и 
сирачето, токму онака како што би сакале и тие да се грижат за нас 
кога и ние би живееле во слични околности.“ – Мисли од гората на 
блаженството, 136. 

„Со нашата љубов и служба за сиромашните (Христови) деца, 
ние ја докажуваме вистинитоста на нашата љубов кон Него.“ – 
Здравје и среќа, 205. 

в. Зошто Исус не бил прифатен од страна на многу луѓе кога 
живеел на земјата? Исаија 53,2. Што можеме да научиме од 
овој библиски запис кога се обидуваме да им помогнеме на 
другите?

„Наместо да се обидувате да станете нечиј миленик или да 
му се додворувате на некој кој е високо ценет, побарајте некое 
лошо дете кое не е ничиј миленик, кон кого никој не покажува 
некоја особена милост, и направете го објект на ваше несебично 
внимание. Оние кои се особено привлечни никогаш нема да бидат 
без пријатели, додека оние кои се помалку пријатни на изглед, кои 
се срамежливи и тешко склопуваат пријателства, можеби имаат 
ретки доблести на карактерот и се откупени со Христовата крв.“ – 
Our High Calling, p. 259.
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Вторник                  25. април

3. ИСПОЛНУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА НА ЗАКОНОТ
а. Како Исус во Својот живот ги почитувал начелата на законот? 

Дела 10,38.

 „О, со какви благи и прекрасни зраци блескал секојдневниот 
живот на нашиот Спасител! Каква умилност само се излевала од 
самото Негово присуство! Истиот дух ќе се открие и во Неговите 
деца. Оние кои живеат со Исуса, ќе бидат опкружени со божествена 
атмосфера. Нивните бели облеки на чистота ќе мирисаат со 
мирисот од Господовата градина. Нивните лица ќе ја рефлектираат 
Неговата светлина, осветлувајќи ја патеката на уморното стапало 
кое се препнува.“ – Мисли од гората на блаженството, 135.  
б. Што ни е потребно со цел да го следиме Христа во љубовта 

кон Бога и ближните? Лука 9,23; Галатјаните 2,20.

 „Од човек се бара да го сака Бога најмногу од сѐ, со својата сила 
и умот, и својот ближен како самиот себеси. Тој ова не може да го 
направи, освен ако целосно не се одрече од самиот себеси. Да се 
одречеш од себе значи да владееш со духот кога страста се стреми 
да надвладее; да му одолееш на искушението на осудувачкиот 
говор и пронаоѓањето на грешки; да бидеш трпелив со дете кое 
е досадно, и чие однесување е заморно и тешко подносливо; да 
останеш верен на должноста дури и ако останатите потфрлат; да 
преземеш одговорност секогаш и секаде каде должноста тоа го 
бара, не да стекнеш аплаузи, не за политика, туку поради нашиот 
Учител, кој на секој Свој следбеник му доделил работа која треба 
да ја изврши со непоколеблива верност. Да се одречеш од себе 
значи да направиш добро кога склоностите те наведуваат да си 
угодуваш и служиш себеси. Тоа значи трпеливо и радосно да 
работиш за доброто на другите, дури и ако изгледа дека твоите 
напори не се доволно ценети.“ – In Heavenly Places, 223.
в. Како Исус нѐ оспособува да го следиме Неговиот пример? Тит 

2,14.

„Сигурноста дека Бог нѐ прима ја наоѓаме единствено во 
Христа, Неговиот возљубен Син, а добрите дела се само резултат 
на делувањето на Неговата љубов која ги простува гревовите. 
Тие не се кредит за нас со кој би се препорачале на Бога, и ние 
сами по себе немаме ништо врз основа на што би можеле да 
полагаме некое право на спасение на нашите души. Спасението е 
незаслужен дар кој Бог – само поради Христа – го подарува на оној 
кој поверува.“ – Коментари на библиските текстови, 523.
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Среда           26. април

4. ЉУБОВ КОН НЕПРИЈАТНИТЕ 

а. Како можеме да одиме подалеку од светскиот стандард на 
добрина? Матеј 5,44-47.

„Тој (Христос) сака ние да ги љубиме оние кои нѐ угнетуваат 
и сакаат да ни наштетат. Не смееме со зборови и дела да го 
манифестираме духот кој тие го манифестираат, туку треба да ја 
искористиме секоја можност да им правиме добро.“ – The Upward 
Look, 220.

„Оној, кој на гората дал заповед: „Љубете ги своите непријатели,“ 
и Самиот го спроведувал во дело тој принцип, не враќајќи „зло за 
зло, ниту навреда за навреда, туку, напротив: благословувајте“ 
(Матеј 5:44; 1. Петрово 3:9).“ – Копнежот на вековите, 265.

б. Како можеме практично да го живееме стандардот на 
Христовата љубов? Изреки 20,22; 24,29.17; 25,21.22.

 „Спасителот го напуштил својот дом на небото само за да им 
го донесе лебот на животот на своите непријатели. Иако клетви 
и прогонства Го следеле од јасли па до гробот, кај Него сето тоа 
предизвикувало само израз на љубовта која проштева. Тој преку 
пророкот Исаија вели: „Грбот свој го подметнав на оние што Ме 
биеја, и образите свои на оние што Ме удираа; лицето Свое не го 
скрив од подбив и плукање.“ “Он беше измачуван но страдаше 
доброволно и како што јагнето пред стрижачите свои е безгласно, 
така и Он не ја отвори устата Своја“ (Исаија 50,6;53,7) Од крстот на 
Голгота, низ сите векови, допираат зборовите на молитвата која 
Тој ја изговорил за своите убијци и пораката на надеж упатена 
на распнатиот злосторник пред умирање.“ – Мисли од гората на 
блаженството, 71. 

в. Што се случува со оние кои се дарежливи кон другите? Матеј 
7,2 (последен дел); Лука 6,38. 

„Што и да дадеме, повторно ќе го примиме. Земните благослови 
кои им ги даваме на другите можат да бидат, а често и се враќаат 
на ист начин. Она што го даваме честопати, во време на потреба, 
ни се враќа четирикратно. Но, и покрај тоа, сите дарови уште во 
овој живот се враќаат со поцелосно изливање на Божјата љубов 
која е збир од  сета слава на небото и неговото богатство.“ – Мисли 
од гората на блаженството, 136.



Библиски лекции - април - јуни 2017. 29

Четврток                   27. април
 
5. НЕСЕБИЧНА СЛУЖБА 
а. Каков став е потребен со цел да го следиме Христовиот пример 

во несебична служба? Филипјаните 2,4.
 

„Срцето во кое се негува Христовата љубов ќе има и љубов кон 
ближниот, љубов која „не го бара своето“ (1. Коринтјаните 13,4.5).“ 
– Патријарси и пророци, 133.

„Павле имал длабока желба Христовите понижувања да 
бидат согледани и разбрани. Тој бил убеден дека себичноста ќе 
исчезне од срцата на луѓето, доколку успееме да ги наведеме да 
размислуваат за восхитувачката жртва на Величеството на небото.“ 
– Здравје и среќа, 501.

„Секој кој го прифаќа Христа како личен Спасител ќе копнее 
за привилегијата да Му служи на Бога. Додека размислува што 
небото направило за него, неговото срце ќе биде трогнато со 
бескрајна љубов и восхитена благодарност. Тој е нестрплив да ја 
покаже својата благодарност вложувајќи ги своите способности во 
Божјата служба. Тој копнее да ја покаже својата љубов за Христа 
и за она што таа го откупила. Тој посакува тешка работа, мака, 
жртва.“ – Здравје и среќа, 502.

б. Што уште треба да имаме на ум додека работиме заедно како 
црква? Римјаните 12,16.17; 1 Коринтјаните 1,10. 

„Силата на Божјиот народ лежи во нивната поврзаност со Бога 
преку Неговиот Единороден Син, и во нивното меѓусебно единство. 
Не постојат два листа на дрвото потполно исти, ниту мислите на 
сите умови работат во иста насока. Но, иако е тоа така, може да 
постои единство во различноста.“ – Коментари на библиските 
текстови, 659.
Петок                   28. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што значи да се следи златното правило?
2. Како треба да го применуваме златното правило во 

проповедање на евангелието? 
3. На кој начин практично можам да покажам самоодрекување?
4. Како Исус ја покажал својата љубов кон оние кои го 

малтретирале?
5. Додека размислувам за големата жртва која Исус ја поднел за 

мене, како можам да покажам љубов кон Него?
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Сабота, 6. мај 2017.

Прилог во првата сабота 
во месецот

за светски мисии

„Ние живееме во последните мигови 
на историјата на планетата Земја, а нашиот 
Господ долго време нестрпливо чека да 
нѐ однесе дома. Пророчките настани кои 
се одвиваат пред нашите очи ни говорат 
дека второто доаѓање на Исус е близу, пред 
вратата. За жал, Евангелието не допрело до 
сите краеви на светот, и секој човек немал можност д а 
ја слушне вистината за ова време. „Луѓето наскоро ќе бидат п р и н у д е н и 
да донесат големи одлуки, и затоа треба да имаат можност да ја слушнат и 
разберат библиската вистина, со цел трезвено размислувајќи да можат да се 
определат за десната страна.“ – Евангелизам, 25.

Како членови на Божјата црква, наша привилегија е да го претставуваме 
Неговиот карактер и да учествуваме во ширењето на Евангелието до сите 
краишта на светот посветувајќи го нашето време, нашата сила и финансиските 
средства за оваа посебна задача. 

Благодарение на молитвите и финансиската поддршка од нашите 
членови и пријатели, нови мисии се основани во многу региони. На овие 
нови мисии и понатаму им е потребна нашата поддршка, сѐ додека не станат 
добро утврдени, способни сами да се издржуваат. Ние, исто така, треба 
да продолжиме со отворање на нови мисии. Секоја година ние собираме 
специјален дар за да ги обезбедиме потребните средства за ширење на 
пораката во многу делови од светот. 

„Во секој град и оддалечените делови на земјата во ова време треба да 
има претставници на сегашната вистина. Нека целата земја биде осветлена 
со славата на Божјата вистина. Светлината треба да блесне во сите земји 
и сите народи. Таа светлина треба да зрачи од оние што ја примиле...“ – 
Евангелизам, 305.

Потребни се мисионери во полињата во кои само што се почнало со 
работа. Нови полиња постојано се отвораат. Вистината мора да се преведе 
на различни јазици, со цел сите народи да можат да ги почувствуваат 
благодатите на нејзиното чисто, животворно влијание.“ – Евангелизам, 306.

Оваа сабота искрено апелираме до вас да ги обединете напорите со оние на 
мисионерите и нивните семејства, со доброволен дар за поддршка на нашите 
мисии во светот. На овој начин можеме заедно да помогнеме целата земја да се 
осветли со Божјата слава и да се забрза второто Исусовото доаѓање.

Вашите браќа од Одделот за Мисионство
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6. лекција              Сабота, 6. мај 2017. 

Избор на пријатели
„Тргнуваат ли двајца заедно, ако не се договорат меѓу себе?“ - 

Амос 3,3.

„Ги предупредувам сите, млади и стари, бидете внимателни какви 
пријателства формирате и какви другари ќе одберете. Внимавајте 
она што сега го сметате за чисто злато да не се претвори во 
неблагороден метал.“ – Signs of the Times, November 26, 1896.
 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Темели на среќниот дом, 455–465.

Недела                 30. април

1. ВИСТИНСКИ ПРИЈАТЕЛ
а. Кои се некои од квалитетите кои вистинскиот пријател треба 

да ги има? Изреки 17,17; 18,24 (прв дел). 

„Душите, кои на својот животен пат мораат да водат тешка борба, 
можат да бидат засилени и охрабрени со мало внимание, кое нас нè 
чини само незначителен напор во љубовта кон ближните. За таквите, 
едно искрено и охрабрувачко стегање на раката, понекогаш можеби 
вреди многу повеќе од злато или сребро. Тогаш љубезните зборови се 
добредојдени како ангелска насмевка.“ – Здравје и среќа, 158.

„Секој има мигови кога во животот не му оди добро; тага 
и обесхрабрување ја притискаат секоја душа; тогаш утехата и 
охрабрувањето упатени од вистинскиот пријател, како и самото негово 
присуство, ги одвраќаат стрелите на непријателот кој сака да ја уништи 
душата. Христијански пријатели нема ниту половина колку што треба да 
бидат. Во часови на искушение, во услови на криза – од каква вредност 
е еден вистински пријател!... Вистински пријател е оној кој тогаш дава 
совет, кој со својата привлечност влева надеж и смиреност, и буди верба 
која душата ја издига. Ах, таквата помош вреди повеќе од скапоцени 
бисери.“ – Коментари на библиските текстови, 295.

„Секој кој е толку неразумен да ти ласка, не е и не може да ти 
биде вистински пријател. Вистински пријател е оној кој те советува, 
предупредува, опоменува, па и укорува кога не си во право.“ – 3 
Сведоштво, 226.

б. Колку вистинскиот пријател е лојален? Јован 15,13; Јов 6,14 
(прв дел).
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Понеделник                         1. мај
 

2. МУДАР ИЗБОР
 

а. Кои важни работи треба да ги имаме на ум при изборот на 
пријатели? Римјаните 12,9; 1 Коринтјаните 15,33.

 „Погрешно е христијаните да се дружат со оние кои се со 
непостојан морал. Блиското дружење кое само одзема време, кое 
не поттикнува јакнење на моралот и не придонесува за јакнење 
на умните и духовните сили е опасно. Ако моралната атмосфера 
која го опкружува поединецот не е чиста и света, туку загадена 
со изопаченост, оние кои вдишуваат таква атмосфера, ќе увидат 
дека таа речиси незабележително делува на умот и срцето, 
труејќи и изопачувајќи сѐ околу себе. Тие се наоѓаат во опасност, 
дружејќи се со таквите и вдишувајќи ја атмосферата која морално 
не издигнува туку понижува, и сами да паднат на ниското ниво на 
своите другари.  

Ништо не може поуспешно да ги осуети сериозните впечатоци и 
добрите желби, како дружењето со суетни, безгрижни и изопачени 
поединци...

Треба за свои другари да ги бираме оние кои ја љубат вистината 
во нејзината чистота, чиј морал е неизвалкан и чии навики се чисти 
од секое зло.“ – 3 Сведоштво, 125.126.

б. Како е опишано пријателството на Давид и Јонатан? 1 
Самоилова 18,1.

_______________________________________________________________________

в. Кои се некои од особините кои треба да ги бараме кај оној 
кој го бирате за добар пријател? Изреки 11,13; Лука 7,13; 
Галатјаните 5,22.23. 

„Носете украс на кроток и тивок дух, кои во Божјите очи имаат 
голема вредност. Негувајте доблести, како што се: љубов, радост, 
мир, долго трпение, благост. Ова се плодови на христијанското 
дрво - засадено покрај водни потоци, кое секогаш донесува род во 
вистинско време.

Ако ја имаме Христовата љубов во нашата душа, тогаш како 
природен резултат ќе ги имаме и сите останати доблести, како што 
се: радост, мир, долго трпение, добрина, благост, вера, кротост, 
самоконтрола...

Кога Христовата љубов престојува во срцето... Неговото 
присуство се чувствува.“ – My Life Today, p. 50.
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Вторник                        2. мај

3. УЧЕЊЕ ОД ГРЕШКИТЕ НА ДРУГИТЕ

а. Што знаеме за историските записи дадени во Библијата? 1 
Коринтјаните 10,11.12.

_______________________________________________________________________

„Ако во Светиот Запис не се запишани и гревовите на Евреите, 
туку само нивните доблести, нивната историја за нас не би била 
таква поука каква што е.“ – 4 Сведоштво, 11.

б. Како Самсон ги избрал своите најблиски пријатели? Каков бил 
резултатот? Судии 14,3.

„Кога Самсон би се придржувал кон Божјите заповеди толку 
верно како неговите родители, тој би доживеал поблагородна 
и посреќна судбина. Но него го расипало дружењето со 
идолопоклониците. Бидејќи градот Сарај бил во близина на 
филистејската земја, Самсон се впуштил со нив во пријателски 
односи. Така во неговата младост настанале интимни пријателства 
што го затемниле целиот негов живот. Една млада девојка, која 
живеела во филистејскиот град Тамнат, го освоила неговото срце и 
тој решил да ја земе за жена. Неговите богобојазливи родители се 
обидувале да го одвратат од тоа, но негов единствен одговор бил; 
„Оженете ме со неа зашто таа ми замиле.“ Најпосле родителите 
попуштиле пред неговата желба и дошло до склучување на брак.

Токму кога влегувал во периодот на својата машкост, кога морал 
да ја врши својата од Бога одредена мисија во периодот кога 
повеќе од кога и да е требало да му биде верен на Бога Самсон 
се поврзал со непријателите на Израел.“ – Патријарси и пророци, 
562.563.

в. Како Лот избрал каде да живее, кој бил факторот на 
одлучување, и кој факт тој го игнорирал? Битие 13,10.12.13. 
Како дружењето со Содомјаните влијаело на неговото 
семејство? 2 Петрово 2,7.8; Битие 19,14.

„Влијанието на неговата жена и на жителите на тој безбожнички 
град би го одвеле во целосен отпад од Бога кога не би постоеле 
верните поуки што ги примил порано од Аврам. Женидбата на 
Лот и неговиот избор на Содом за место на живеење биле првите 
алки во синџирот на настаните кои на светот му носеле само зло во 
текот на многу генерации.“ – Патријарси и пророци, 174.
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Среда                     3. мај
 

4. НЕСИГУРНИ ПРИЈАТЕЛСТВА
 

а. Како Бог гледа на пријателството со светот? Јаков 4,4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Меѓу световниот човек и оној кој верно му служи на Бога, 
постои голема провалија. Мислите на овие луѓе, нивните склоности 
и чувства не се во хармонија со најважните теми – Бог, вистина и 
вечност. Едната група созрева како пченица за Божјата житница, а 
другата како какол за огнот на уништувањето. Како меѓу нив може 
да постои единство во намерите и акциите?“ – Евангелизам, 620.

б. Какви уште совети Бог дава за световните пријателства? 2 
Коринтјаните 6,14.17.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Не можеш да живееш со суетни луѓе, да го следиш нивниот 
пример и истовремено да бидеш Божјо дете. Творецот на 
вселената ти се обраќа како Татко полн со љубов. Ако во твоите 
склоности се одвоиш од светот, ако не дозволиш тој да те извалка, 
ако избегаш од расипаноста на светот во која тој западнал заради 
телесните желби, Бог ќе биде твој Татко, ќе те прими во Своето 
семејство и ти ќе станеш Негов наследник. Наместо овој свет, 
доколку живееш живот во послушност, Тој ќе ти го даде небесното 
царство, блаженство и вечен живот.“ – 2 Сведоштво, 44.

в. Што овие видови на пријателства покажуваат за состојбата на 
нашето срце? Како Бог гледа на ова? Матеј 10,37.38.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Бог бара без никакво условување од ваша страна во потполност 
да му го предадете своето срце и своите чувства. Ако своите 
пријатели, браќа или сестри, татко или мајка, ги сакате повеќе од 
Мене – вели Христос – не сте достојни за Мене.“ – 3 Сведоштво, 45.

„Имајте на ум дека во животот на Христовите следбеници мора 
да се види истата преданост, истата посветеност на Божјото дело 
во секое општествено барање и во секоја земна приврзаност, 
какви што се виделе во Неговиот живот. Божјите барања мораат 
да бидат на прво место.“ - Counsels on Stewardship, p. 53.
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Четврток                   4. мај

5. ИНТИМНИ ПРИЈАТЕЛСТВА
а. Што никогаш не треба додека воспоставуваме блиски 

пријателства, особено оние кои водат до брак? Матеј 22,37; 
Лука 14,33.

„Секоја врска што сме ја воспоставиле, колку и да е мала, влијае 
на нас. Од тоа колку му попуштаме на тоа влијание, ќе зависи и 
обликот на пријателството, постојаноста во односите и нашата 
љубов и почитувањето на оној со кој се дружиме.“ – Темели на 
среќниот дом, 459.

„Токму од тоа колкаво е тоа пријателството, зависи колкава ќе 
биде силата на влијанието кое пријателите го вршат еден на друг 
на добро или на лошо...

Кога би бирале пријатели кои се плашат од Бога, влијанието кое 
тие пријатели го вршат на нив, би ги зацврстувале во вистината, во 
извршувањето на нивните должности и во светоста.“ – Темели на 
среќниот дом, 455.456.

б. Зошто не треба да формираме интимни пријателства со оние 
кои не ја делат нашата вера или со оние кои се необратени? 
Амос 3,3.

„Како што Соломоновата жена го свртела неговото срце далеку 
од Бога кон идолопоклонство, така прават и лекомислените 
другари, кои немаат длабина на начелата, одвраќајќи ги срцата на 
оние кои некогаш биле благородни и верни, во суета, изопачени 
задоволствата и унижувачки порок.“ – Conflict and Courage, p. 192.

Петок                   5. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кои се некои од работите кои вистинскиот пријател ќе ги 
направи за вас?

2. Зошто е опасно да бидете тесно поврзани со оние чии умови 
се неморални?

3. Што можеме да научиме од грешката на Самсон во изборот на 
своите другари?

4. Што значи безусловно да го предадеме нашето срце и нашите 
чувства на Бога?

5. Кои фактори одредуваат во која мерка се предаваме на 
влијанието на друштвото во кое се движиме?
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7. лекција               Сабота, 13. мај 2017.

Се женеа и се мажеа
„Зашто, како што во деновите пред потопот јадеа и пиеја, се женеа 

и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот.“ – Матеј  24,38.

„Нерамна е и стрмна патеката која води во вечен живот. Не земај 
на себе непотребен товар кој може да го забави твоето напредување.“ 
– Messages to Young People, p. 441.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Темели на среќниот дом, 94-120.

Недела                 7. мај

1. ВО ДЕНОВИТЕ НА НОЕ

а. Какви грешни избори Божјиот народ правел во деновите на 
Ное? Битие 6,1.2.

______________________________________________________________________

„Големиот престап во склопување на бракови во деновите 
на Ное бил овој; Божјите синови формирале сојузи со ќерките 
човечки. Оние кои тврделе дека го признаваат и почитуваат 
Бога се поврзувале со оние кои биле расипани во срцето; и без 
воздржување се венчавале со кого сакале.“ – Messages to Young 
People, p. 441.

б. Каква ќе биде ситуацијата непосредно пред Христовото 
доаѓање? Матеј 24,37.38.

______________________________________________________________________

„Мнозина денес, кои немаат подлабоко религиозно искуство, 
ги прават истите работи кои се правеле во деновите на Ное; се 
женат и мажат без сериозно размислување, без молитва. Мнозина 
ја преземаат врз себе свечената брачна обврска толку лесно како 
да е во прашање некаква обична бизнис трансакција. Вистинската 
љубов не е мотивот на нивната врска.“ – Messages to Young People, p. 
441.

„Јадењето и пиењето, женењето и мажењето сами по себе не се 
грев... Меѓутоа, во Ноево време луѓето основале брачна заедница, 
не грижејќи се за Божјиот совет и Неговото водство.“ – Темели на 
среќниот дом, 121.



Библиски лекции - април - јуни 2017. 37

Понеделник                  8. мај

2. СЛЕДЕТЕ ГО ПРИМЕРОТ НА ИСАК

а. Кој важен услов Аврам му го поставил на својот доверлив 
слуга при изборот на жена за Исак? Битие 24,3; 2 Коринтјаните 
6,14.

„Божјиот народ никогаш не треба да оди на забрането подрачје. 
Бог забранува бракови помеѓу верните и неверните. Меѓутоа, 
необратеното срце често ги следи своите желби и така се склучуваат 
бракови кои Бог не може да ги одобри...

Оние кои ја признаваат вистината ја газат Божјата волја 
кога во бракот се врзуваат со неверници; тие ја губат Неговата 
наклонетост и еден ден горко ќе се каат. Неверната страна може 
да има извонреден морален карактер; но фактот дека не ги слуша 
Божјите барања и го одбива големото спасение е доволна причина 
да не се стапи во таков брак. Карактерот на неверниот може да 
биде сличен на карактерот на она момче на кое Исус му ги упатил 
зборовите: „Уште едно ти недостасува.“ А тоа едно било мошне 
потребно.“ – Темели на среќниот дом, 121.

б. На кого слугата го доверил изборот, и низ каков тест морало 
да се помине? Битие 24,12-14.

„Споменувајќи си за зборовите на Аврама дека Бог ќе прати пред 
него свој ангел, се помолил (Елиезер) искрено и побарал упатство. Во 
семејството на својот господар бил навикнат на постојана љубезност 
и гостољубивост, па се молел според таквото учтиво и благородно 
однесување да ја препознае и девојката што ја избрал Бог.

Одговорот на неговата молитва стигнал пред таа до крај да биде 
изговорена. Меѓу жените што доаѓале на изворот се нашла една 
чиешто учтиво однесување го привлекло неговото внимание. Кога 
се враќала од изворот, странецот излегол пред неа и побарал да 
се напие од стомната што ја носела на рамо. Мошне љубезно му ја 
исполнила молбата и понудила да налее вода и за неговите камили; 
било вообичаено таква услуга дури и кнежевските ќерки да им прават 
на стадата на своите татковци. Со тоа бараниот знак бил добиен. 
Девојката била мошне убава, а нејзината подготвеност така љубезно 
да биде услужна го осведочила за добротата и нежноста на срцето 
и за нејзината енергична природа.“ – Патријарси и пророци, 172.173.

в. Како желбите на Ревека биле испочитувани? Битие 24,58.
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Вторник                  9. мај

3. БОЖЈА НАМЕРА ЗА БРАКОТ
а. Зошто Бог избрал „еден помошник за човекот“, и како е 

опишана добрата жена? Битие 2,18; Изреки 18,22; 19,14.

„Самиот Бог му дал на Адам сопатник. Тој му обезбедил 
‘соодветен помошник’ – помошник кој му одговарал на него, некој 
кој му одговарал да биде негов придружник, и кој може да биде 
едно со него во љубовта и сочувството. Ева е создадена од ребро 
земено од Адамовите гради, што значи дека таа не треба да го 
надгледува како господар, ниту да биде згазена под нозете како 
подредена, туку да стои покрај него како еднаква, да биде сакана 
и заштитена од него. Како дел од човекот, коска од неговите коски, 
месо од неговото месо, таа била неговото второ јас покажувајќи 
тесно заедништво и нежна приврзаност која требало да постои во 
тој однос. ‘Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку 
го храни и го стоплува, како и Господ Црквата’ (Ефесјаните 5,29).“ – 
The Faith I Live By, p. 251.

„Бог од човекот направил жена за да му биде другар и 
помошник, да биде едно со него, да го бодри, храбри и да му 
биде на благослов, а тој да ѝ биде нејзина поткрепа. Сите оние 
кои со света намера стапуваат во брачната заедница - мажот да 
стекне чиста љубов од срцето на жената, а жената да го омекнува 
и усовршува карактерот на својот маж – ја исполнуваат Божјата 
намера.“ – Темели на среќниот дом, 99.
б. Каква одредба Бог дал во рамките на семејството, после 

падот во грев? Битие 3,16 (последен дел); Колосјаните 3,18.19; 
Ефесјаните 5,22.25.

„При создавањето, Бог ја (Ева) изедначил со Адам. Да останале 
послушни на Бога – во согласност со Неговиот голем закон на 
љубовта - тие засекогаш би останале во склад еден со друг; но 
гревот внел раздор и нивната заедница можела да се одржи и 
сочува само ако едниот се покори на другиот. Ева прва згрешила 
и паднала во искушение затоа што се одвоила од својот партнер 
што било против Божјото упатство. Адам паднал во грев поради 
нејзиното наговарање и затоа таа е ставена под власт на својот 
сопруг. Доколку отпаднатиот човечки род ги почитувал начелата 
кои ги содржи Божјиот закон, оваа пресуда, иако била последица 
на гревот, би била благослов за луѓето. Меѓутоа, злоупотребата 
на првенството кое мажот го добил често ја правело несреќна 
судбината на жената, а нејзиниот живот тежок.“ – Темели на 
среќниот дом, 115.
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Среда                   10. мај

4. ДА ГО СЛЕДИМЕ БОЖЈИОТ ОБРАЗЕЦ

а. Како мажите и жените треба да го копираат примерот на 
односот помеѓу Христа и Неговиот Отец? Јован 5,20 (прв дел); 
8,29.

„Нека секој дава љубов, наместо да ја бара. Негувајте го она 
што е најблагородно во вас и бидете секогаш подготвени да ги 
признаете добрите квалитети кај другиот. Свеста дека сте ценети е 
прекрасен поттик и големо задоволство. Наклонетоста и почитта го 
поттикнуваат стремежот за усовршување, и љубовта се зголемува 
кога поттикнува на благородни цели.

Ниту мажот ниту жената не треба да ја претопат својата личност 
во личноста на другиот. Секој има свој личен однос со Бога. Секој 
треба да праша за себе: „Што е правилно?“, “Што е погрешно?“, 
„Како најдобро да ја исполнам целта во животот?“ Дозволете им 
на вашите најдлабоки чувства да потечат кон Оној, кој го дал Својот 
живот за вас. Христос нека ви биде прв и последен и најдобар во 
сè. И вашата љубов ќе станува почиста и посилна со зајакнување 
и продлабочување на љубовта кон Христа.“ – Здравје и среќа, 361.

б. Која друга важна особина беше прикажана во Исусовиот однос 
со Отецот? Јован 10,30; Ефесјаните 4,3.

„Без заедничко трпение и љубов нема сила на Земјата која тебе и 
твојот сопруг би можела да ве задржи во врската на христијанското 
единство. Вашата заедница во бракот треба да биде тесна и нежна, 
света и возвишена. Таа во вашиот живот треба да зрачи со духовна 
сила, за да бидете еден на друг сето она што го бара Божјата реч. 
Кога ќе го постигнете нивото кое Господ сака да го постигнете, 
ќе најдете Небо на Земјата, а Бога во својот живот.“ – Темели на 
среќниот дом, 112.

„Сè што може да го помати мирот и единството во семејството 
треба одлучно да се отстрани, а да се воздигнат љубезноста и 
љубовта. Оној кој ќе покаже дух на нежност, трпение и љубов, 
ќе почувствува дека му се возвраќа со истиот дух. Таму каде 
што владее Божјиот Дух, нема да се зборува за нескладност на 
брачната заедница. Ако Христос, надеж на славата, се насели во 
нас, во домот ќе владее единство и љубов. Христос кој живее во 
срцето на сопругата целосно ќе се согласува со Христос кој живее 
во срцето на сопругот. Тие заедно ќе се борат за домовите, кои 
ги подготвува Христос за оние кои Го љубат.“ – Темели на среќниот 
дом, 120.
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Четврток        11. мај

5. СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ

а. Каков дух треба да манифестираат мажот и жената, особено 
кога постојат проблеми? Јаков 4,6.7.10.

„Тешко е да се совладаат семејните тешкотии дури и тогаш 
кога сопружниците се обидуваат праведно да ги поделат своите 
различни должности, ако не го покорат своето срце на Бога.“ – 
Темели на среќниот дом, 119.

„Иако може да се појават тешкотии, неволји и обесхрабрувања, 
ниту сопругот ниту сопругата нека не и дадат место на помислата 
дека нивната заедница е грешка или разочарување. Направете сè 
што е можно да бидете еден до друг. Постојано нека ви биде на 
прво место партнерот. Трудете се еден со друг да се охрабрувате 
во војувањето на животните борби. Проучувајте како ќе ја 
зголемите среќата еден на друг. Негувајте ја меѓусебната љубов 
и попустливост. Тогаш бракот, наместо да биде крај на љубовта, 
ќе стане нејзин почеток. Топлината на вистинското пријателство, 
љубовта која го врзува срцето за срце, е предвкус на небесната 
радост. 

Сите треба да го негуваат трпението, вежбајќи се во трпеливост. 
Кога сте љубезни и трпеливи, вистинската љубов ќе ја задржи 
топлината во вашето срце и ќе ги развиете особините кои Небото 
ги одобрува.“ – Темели на среќниот дом, 106.

б. Опишете ја љубовта која Христос сака да ја имаме еден кон 
друг, особено кога работите не одат според нашиот план. 
Јован 15,12; 1 Коринтјаните 13,4-7.

„Вистинската љубов ќе покрие многу слабости; љубовта нема 
да ги забележува.“ – Темели на среќниот дом, 106.

Петок                 12. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто повеќето бракови во времето на Ное се сметаат за 

грешни?
2. Зошто не е во ред да се влезе во брак со некој кој има добар 

морал, но едноставно не е верник?
3. Која е Божјата света цел за бракот?
4. Што можеме да направиме за да охрабриме некој да живее 

поблагороден живот? 
5. Што ни е потребно да ги решиме семејните проблеми?
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8. лекција           Сабота, 20. мај 2017.

Христијанско семејство
„Вие, деца, бидете им послушни на родителите свои, во името 

на Господ, зашто тоа е праведно... И вие, татковците, не дразнете 
ги децата свои, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на 

Господ.“ – Ефесјаните  6,14..

„Најдобар тест на христијанството на еден дом е карактерот кој 
е развиен под негово влијание.  Прва задача која родителите треба 
да ја извршат е да се погрижат да обезбедат благослов од Бога во 
нивните срца, а потоа тој благослов да го внесат во своите домови.“ 
– The Bible Echo, October 15, 1894.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Темели на среќниот дом, 181–208.

Недела        14. мај

1. НАШИОТ ПРИМАРЕН ФОКУС

а. Со каква цел треба да работиме за нашите домаќинства? 
Исаија 8,18.

„Родители, Бог сака да го направите вашето семејство слично на 
небесното семејство. Чувајте ги вашите деца. Бидете љубезни и нежни 
со нив... Едно добро средено и добро дисциплинирано семејство, има 
поголема моќ во демонстрирање на делотворноста на христијанството 
од сите проповеди во светот. Кога татковците и мајките ќе сфатат како 
нивните деца ги копираат во сѐ, тие внимателно и будно ќе го одмеруваат 
секој збор и секој гест.“ – Коментари на библиските текстови, 740.

б. Што е најважно во процесот на воспитувањето на нашите 
деца? Ефесјаните 6,4.

„Меѓутоа, најголем број од родителите го запоставиле делото кое Бог 
им го доверил и го изоставиле воспитувањето и подготовката на своите 
деца да го познаваат и сакаат Исуса Христа, почнувајќи од првите денови 
на развојот на детскиот ум. Со сериозен труд родителите треба да го 
следат и воочат почетокот на отворањето на детскиот ум; во животот 
и домот сè останато нека биде на второ место, освен позитивните 
должности кои им се доверени од Бога - да ги воспитуваат своите деца 
во Господовата наука и со совет.“ - Темели на среќниот дом, 147.148. 
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Понеделник        15. мај

2. РЕЛИГИЈА ВО ДОМОТ 
а. Каков однос родителите треба да остваруваат со своите деца? 

Ефесјаните 4,2.32.

 „Во вашите семејни односи настојувајте да зборувате пријатни, 
љубезни зборови, зборови кои ќе утешат и охрабрат. Не заборавајте 
малите дела на добрина кои многу му помагаат на членот на 
семејството во борбата против слабостите кои никој освен него не 
може да ги разбере.

Не се исплаќа да се биде упорен во својата тврдоглавост, да се 
биде неподготвен да се попушти во мали нешта кои не донесуваат 
значајни последици, и со тоа внесуваат горчина и гнев во домот. 
Животот е прекраток и преполн со страдања. Немаме време за 
ранување на веќе болното, искушано срце.

Секој нека биде љубезен и внимателен кон другите. Никогаш 
немојте да дозволите сонцето да зајде во вашиот гнев. Никогаш 
немојте да ги затворите очите во сон без претходно да не сте 
ги решиле ситните, чувствителни тешкотии кои ја рануваат и 
повредуваат душата.“ – This Day With God, 225.
б. На кој начин треба да покажеме љубов во домот? Римјаните 

12,9.10.

 „Во многу семејства постои голем недостаток од изразување на 
меѓусебна љубов. Иако претерана чувствителност не е потребна, 
сепак е потребно љубовта и нежноста да се искажуваат на убав, чист 
и достоинствен начин. За жал, многумина негуваат тврдо срце, а со 
зборовите и постапките ја откриваат сатанската страна на својот 
карактер. Помеѓу мажот и жената, родителите и децата, браќата и 
сестрите, секогаш треба да се негува нежна љубов. Не изговарајте 
остар збор и чувајте се од недостаток на љубов. Должност на секој 
член на семејството е да биде пријатен, изговарајќи љубезни 
зборови.

Негувајте љубезна нежност, чувствителност и љубов, која треба 
да се види во малите љубезности, во говорот, во грижливото 
внимание.“ – Темели на среќниот дом, 198.

 „Нека сочувството и милоста кои Христос ги покажувал во 
својот живот бидат пример и за нас како да постапуваме со своите 
ближни... Мнозина кои во големата животна борба станале 
малодушни и обесхрабрени, еден благ и љубезно изговорен збор 
би можел да ги охрабри и зајакне до победа... Ние не можеме да 
кажеме колку далекусежни можат да бидат нашите зборови на 
сочувство и љубезност, нашите христијански напори да олесниме 
нечиј товар. Заблудените не можат да се вратат на вистинскиот пат 
на ниту еден начин, освен во духот на кротост, благост и нежна 
љубов.“ – My Life Today, p. 235.
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Вторник        16. мај

3. ЧЕСТ И ПОЧИТ ВО ДОМОТ

а. Како гласи петтата заповед, и што е значајно во врска со оваа 
заповед? Излез 20,12; Ефесјаните 6,2. Како децата можеме 
најдобро  да ги научиме да ја почитуваат оваа заповед?

„Родителите имаат право на љубов и почитување кое не му 
припаѓа на никој друг. Сам Бог кој им дал одговорност за душите 
кои им се доверени, одредил во текот на првите години од живот 
на децата тие да ги насочуваат наместо Бог. Оној кој одбива да го 
признае законскиот авторитет на своите родители, одбива да го 
признае Божјиот авторитет. Петтата заповед им налага на децата 
не само да ги почитуваат своите родители, да им се покоруваат и 
да ги слушаат, туку да им пружат љубов и нежност, да ги олеснат 
нивните грижи, да го чуваат нивниот углед и во старост да им 
пружат помош и утеха...

Ако тие не ги почитуваат и не ги ценат своите земни родители, 
нема да го почитуваат ниту да го сакаат својот Создател.“ – Темели 
на среќниот дом, 293.

„Најдобар начин на воспитување на децата за да ги почитуваат 
таткото и мајката е можноста да видат како таткото љубезно 
постапува со мајката, а мајката му укажува љубов и почит на таткото. 
Набљудувајќи ја љубовта помеѓу родителите, децата можат да се 
наведат да ја послушаат петтата заповед и да го прифатат советот: 
„Деца, слушајте ги своите родители како Господа, затоа што тоа е 
добро“.“ – Темели на среќниот дом, 198.199.
б. Кого уште треба да почитуваме? Левитска 19,32; Изреки 16,31.

„Треба да се покаже стравопочит и кон Божјите претставници 
- кон проповедниците, учителите и родителите кои се повикани 
да зборуваат и дејствуваат во Негово име. Почитувајќи ги нив, Му 
укажуваме чест на Бога.

Бог особено бара укажување на нежна почит кон остарените. 
Тој вели: “Седите коси се венец на слава; доколку се наоѓаат на 
патот на праведноста” (Изреки 16:31). Таа говори за битките кои 
се водени, и за победите кои се постигнати; за носените бремиња 
и совладаните искушенија. Таа говори за изморените стапки кои 
се приближуваат кон одморот, за местата кои наскоро ќе бидат 
празни. Помогнете им на децата да мислат на тоа и тие ќе им го 
разубават патот на старите со својата пристојност и почит и ќе 
внесат милност и убавина во својот млад живот.“ – Воспитување, 
244.
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Среда                   17. мај

4. СЕМЕЈНА ФИРМА

а. Која извонредна карактеристика ќе биде откриена од страна 
на секое вистинско христијанско семејство? 1 Коринтјаните 
14,40. Како сите можат да учествуваат во одржување на ред 
во домот?

„Секој член на семејството би требало да сфати дека е должен од 
своја страна да даде свој придонес за удобен, уреден и правилен 
живот на семејството. Никој не треба да работи против друг. Сите 
би требало сложно да работат на тоа да зборуваат со тивок, благ 
глас, да одбегнуваат неред и да настојуваат што повеќе да го 
олеснат товарот на мајката. Не смее да има немарност и бегање 
од одговорноста. Никој не смее да дозволи други да го работат 
она што би требало и би можел сам да го направи. Ова можеби 
се ситници, но ако тие ситници се наталожат, се создава голем 
неред и се навлекува Божјиот гнев. Занемарувањето на малите и 
ситни работи ја уништува среќата во животот. Совесното вршење 
на малите должности претставува збир на среќа која може да се 
оствари во животот. Оној кој е верен во малку, верен е и во многу.“ 
– 2 Сведоштво, 699.700.

б. Кои се некои од благодетите на работата? Колосјаните 3,23.24; 
Проповедник 5,12. На што треба да ги учиме нашите деца во 
врска со придобивките од редовната работа?

_______________________________________________________________________

„Работата Бог ја определил за човекот, и таа за него претставува 
вистинска благодат: го занимава, му ги обзема мислите, го 
зајакнува телото и ги развива способностите... Само работливите 
мажи и жени наоѓаат вистинска животна радост.“ – Патријарси и 
пророци, 50.

„Младите треба да научат дека животот значи сериозна работа, 
одговорност и грижа. Потребна им е обука која ќе им даде 
практично знаење - од нив ќе направи мажи и жени кои можат да 
се соочат со тешкотиите. Тие треба да научат дека дисциплината на 
систематската, добро организирана работа е неопходна, не само 
како заштита од ненадејни, непредвидени промени во животот, 
туку и како помош во сестраниот развој.“ – Child Guidance, p. 347.

„Доколку децата ја делат работата со мајката, тие ќе научат 
да ја ценат корисната работа, што е неопходна за среќата и што 
облагородува, а не деградира.“ – Child Guidance, p. 349.
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Четврток        18. мај

5. СЛУЖЕЊЕ ВО ДОМОТ

а. Што можеме да ги научиме нашите деца со цел да се подготват 
да му служат на Господарот? Галатјаните 5,13 (последен дел); 
Изреки 15,33; 1 Петрово 5,5.

„Детето треба многу рано да се научи да помага. Штом силата 
и разумот ќе бидат доволно развиени, треба да му се одредат 
некои домашни обврски што ќе ги извршува. Треба да се охрабри 
детето во неговата желба да им помогне на своите родители, да се 
научи на самооткажување и како да се контролира себеси, среќата 
и удобноста на другите да ги стави пред својата, да не пропушта 
можности да ги развесели и да им помага на своите браќа, сестри, 
другари во игра, како и да биде љубезен кон старите, болните 
и несреќните. Колку е поцелосно проткаен духот на вистинска 
служба во домот, толку повеќе ќе се развие во животот на децата. 
Тие ќе научат да најдат задоволство во службата и пожртвуваност 
за доброто на другите.“ - Child Guidance, p. 36.

б. Што може да го спречи нашето христијанско сведочење, ако 
не сме доволно внимателни? 1 Коринтјаните 15,33.

„Не е безбедно за христијаните да го бираат друштвото на оние 
кои немаат никаква врска со Бога и не живеат според Неговата 
волја... Мнозина покануваат во своите домови роднини кое се 
суетни, безначајни и безбожни; често примерот и влијанието на 
овие неверни гости остава трајни впечатоци врз умот на децата во 
домот.“ - Messages to Young People, p. 432.

Петок                 19. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Колку е важно за родителите да ги обучат своите деца да го 
познаваат и љубат Христа?

2. Што се случува кога инсистираме во некои помалку важни 
работи сѐ да биде според нашата замисла?

3. Како родителите можат да ги научат своите деца да ги 
почитуваат?

4. Кои се некои од придобивките на работата?
5. Каде можеме, служејќи вистински, да научиме да најдеме 

радост?
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9. лекција                     Сабота, 27. мај 2017.

Живот со нашите роднини
„Никој нека не ја презира твојата младост, туку на верните да 

им служиш како пример во слово, поведение, љубов, дух, вера и 
чистота.“ – 1 Тимотеј 4,12. 

„Не попуштај во своите верски обврски и не ја жртвувај својата 
верска предност за да ги задоволиш желбите на непосветените 
пријатели и роднини. Ти си повикан да се залагаш за вистината дури и 
тогаш кога поради тоа мораш да се спротивставиш на мислењето на 
своите најблиски.“ 4 Сведоштво, 117.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 5. Сведоштво, 542-549.
        Sons and Daughters of God, pp. 51, 52. 

 
Недела               21. мај

1. СТАВАЊЕ НА БОГА НА ПРВО МЕСТО

а. Кое место Бог треба да го има во нашиот живот? А што е со 
другите наши односи? Матеј 22,37-39.

„Кога Божјиот Дух е во човекот, тој го ослободува наместо да 
создава страдање... Ние треба да се грижиме за секој кој страда 
и се гледа себеси како Божјо орудие за укажување помош на 
сиромашните, вложувајќи ги сите свои сили до крајни граници од 
своите можности... Има некои кои покажуваат голема љубов кон 
своите роднини, кон своите пријатели и кон луѓе кои им се мили, а 
кои сепак пропуштаат да покажат љубезност и обѕир и кон оние на 
кои им е потребно нежно сочувство, на кои им е потребна добрина 
и љубов.“ – Sons and Daughters of God, p. 52.

б. Какво ветување ни е дадено кога ќе го поставиме Бога пред 
секоја човечка врска? Матеј 19,29; Евреите 13,5 (втор дел).

„Ако морате да ги оставите таткото, мајката, сестрите, браќата, 
жената и децата заради Христа, тоа е жртва, но нема да останете 
без пријатели. Бог ве прима во Неговото семејство, вие станувате 
членови на царското домаќинство, синови и ќерки на Царот кој 
владее со небото и небесата.“ – 1 Сведоштво, 510.
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Понеделник                22. мај

2. ПОМАГАЊЕ НА НАШИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ДРУГИТЕ

а. Каде треба да започне нашата работа за Христа? Изреки 22,6; 
Исаија 8,18.

_______________________________________________________________________

„Воспоставувајќи однос со Христа, обновениот човек само се 
враќа кон односот со Бога кој му бил одреден... Неговите должности 
се насекаде околу него, близу и далеку. Негова прва должност се 
неговите деца и неговите најблиски роднини. Со ништо не може да 
се изговори ако го запостави овој внатрешен круг поради ширење 
на надворешниот круг...

Кога родителите верно ја вршат својата должност во семејството, 
ограничувајќи, поправајќи, советувајќи, насочувајќи, водејќи – 
таткото како свештеник на семејството, а мајката како домашен 
мисионер – тие покриваат подрачје кое Бог сака да го покријат. 
Извршувајќи ја верно својата должност во домот, тие ги умножуваат 
силите за правење добро надвор од домот. Тие стануваат подобро 
подготвени за работа во Црквата. Преку претпазлива обука на  
нивното мало стадо, врзувајќи ги своите деца за себе и Бога, 
татковците и мајките стануваат Божји соработници.“ – Sons and 
Daughters of God, p. 223.

б. Ако Христос живее во нас, како ние ќе се однесуваме кон 
другите? Исаија 50,4.

„Оној кој е навистина христијанин секогаш ќе има добри 
зборови за неговите роднини и соработници. Тој ќе биде љубезен, 
учтив, полн со љубов, разбирање, подготвувајќи се на тој начин за 
престој во небесното семејство.“ – My Life Today, p. 196.

в. Кога сме во искушение целото наше внимание да го 
фокусираме на сопственото семејство, што можеме да 
научиме од примерот на Исус во службата за другите? Лука 
19,10. 

„Мораме да се ослободиме од својата себичност и да покажеме 
таква пожртвуваност и несебична добрина каква што Исус ја 
манифестирал додека бил на земјата. Сите треба да имаат интерес 
за своите роднини, но не смеат да се ограничат само на нив како 
да се тоа единствените луѓе кои Христос дошол да ги спаси.“ – 2 
Сведоштво, 77.
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Вторник        23. мај

3. ДА НЕ СЕ СПУШТААТ КРИТЕРИУМИТЕ

а. Поради што ние денес сме здравствени реформатори? 1 
Коринтјаните 6,19.20; 2 Тимотеј 1,7; Исаија 7,15. Зошто кога 
ќе се сретнеме со нашите роднини и пријатели нема да ги 
менуваме нашите здравствени навики?

„Оние кои ги воздигаат стандардите колку што е можно поблиску 
до Божјата наредба, во согласност со светлината која Бог им ја дал 
преку Неговата Реч и сведоштвата на Неговиот Дух, нема да го 
променат нивниот начин на делување за да им угодат на желбите 
на своите пријатели или роднини, било да се тоа еден, двајца 
или цело мноштво кои живеат во спротивност со Божјите мудри 
одредби. Доколку напредуваме во овој поглед во согласност со 
начелата, доколку строго се придржуваме до правилната исхрана, 
доколку како христијани ги воспитуваме своите вкусови според 
Божјиот план, ние ќе извршиме влијание кое ќе ја исполни Божјата 
цел. Прашањето е: „Дали сме подготвени да бидеме вистински 
здравствени реформатори?“ – Совети за животот и исхраната, 
35.36.

б. Како треба да го живееме нашиот христијански живот? 1 
Јованово 3,18; Матеј 5,16; 1 Солунјаните 2,12. Со каква опасност 
се соочуваме кога ќе ги промениме нашите навики со цел да 
им угодиме на нашите безбожни роднини? 

„Некои мислат дека тие мора да направат некои отстапки на 
нивните неверни роднини и пријатели за да им угодат. Сигурно, 
овде не е секогаш лесно да се повлече граница; една отстапка 
го подготвува патот за друга, и наскоро оние кои некогаш биле 
вистински Христови следбеници својот живот и карактерот ќе го 
прилагодат со светските обичаи. Врската со Бога е прекината. Тие 
се христијани само по име.“ – Messages to Young People, p. 432. 

в. Како Бог нѐ повикува да се однесуваме кога сме надвор од 
црквата? 1 Тимотеј 4,12; 2 Коринтјаните 6,17.18; Тит 2,14.

„Причината зошто имавме толку слабо влијание врз неверните 
роднини и пријатели е што не манифестиравме одлучна и јасна 
разлика помеѓу нашите практики и нивните световни навики.“ – 
Fundamentals of Christian Education, p. 289.

„Во присуство на твоите роднини и пријатели, во сите твои 
деловни односи, во твоето дружење со светот, секаде и секогаш, 
во сите околности, држи се до Исуса.“ – 5 Сведоштво, 341.



Библиски лекции - април - јуни 2017. 49

Среда                          24. мај

4. ТВРДИ ВО НАШИТЕ ОДЛУКИ 

а. Наместо световните роднини и пријатели да влијаат на нас, 
како ние треба да ги донесуваме своите одлуки? 1 Коринтјаните 
11,1; Јаков 1,5; Псалм 119,105; Галатјаните 5,24.

„Ти дозволуваш зборовите на твоите роднини и лични пријатели 
да влијаат на твоите планови и одлуки. Премногу им веруваш и 
нивните мислења и ставови ги прифаќаш како свои, и поради тоа 
многу често се наоѓаш на погрешен пат... Со твоето расудување, 
со твоите чувства и со твоите ставови ти силно влијаеш врз нив, 
но исто толку силно и тие од своја страна влијаат на тебе и тоа ќе 
ве одвлече како силна струја во погрешна насока, освен ако сите 
не се понизите заедно и целосно му се предадете на Бога.“ – 3 
Сведоштво, 506.

„Драгоценото време на животот не ни е дадено да под влијание 
на неверните роднини се оддаваме на задоволување на телесните 
желби, туку да го поминуваме на начин кој Бог може да го одобри.“ 
– 4 Сведоштво, 236.

б. Каква одговорност им е дадена на родителите во поглед на 
нивните деца? Изреки 22,6. Како пријателите и роднините 
можат да го спречат ова дело?

„Бидете внимателни кога го препуштате негувањето на вашите 
деца на другите. Никој не може да ве ослободи од вашата од Бога 
дадена одговорност... Мажите и жените треба во секоја смисла да 
ги почитуваат своите родители; но во поглед на воспитувањето на 
сопствените деца тие не смеат да дозволат мешање, туку треба да 
ги држат уздите на власта во свои раце.“ – Child Guidance, p. 288.

в. Кое предупредување им се дава на оние кои не се придржуваат 
до своите христијански принципи таму каде ќе се затечат? 
Јаков 1,6 (последен дел), 8.

„Нека Господ Бог му даде на секој човек чувство на лична немоќ 
да го насочи својот брод директно и безбедно во пристаништето. 
Христовата благодат ни е потребна секој ден. Само Неговата 
неспоредлива благодат може да ги сочува нашите нозе од паѓање.“ 
– Библиски коментари, 717. 

„Никогаш немојте да ја жртвувате вистината за да му угодите 
некому. Бидете одлучни, бидете цврсти, бидете утврдени и со 
непоколеблив дух.“ – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 266.
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Четврток        25. мај

5. ПОСЕБНО ДЕЛО

а. Какво дело треба да извршат оние кои живеат во поделени 
домови? 1 Коринтјаните 7,12-14.16.

„Добиваме многу писма во кои се бара совет. Една мајка вели 
дека нејзиниот сопруг е неверник. Таа има деца, кои таткото ги учи 
да не ја почитуваат мајката. Длабоко е загрижена за своите деца. 
Не знае како да се однесува. Таа потоа изразува јасна желба нешто 
да работи во Божјото дело, и прашува дали според моето мислење 
треба да го напушти нејзиното семејство, доколку е убедена дека 
таа повеќе ништо добро не може да стори за нив. 

„Јас ќе одговорам: сестро моја, јас не можам да видам како 
можеш да бидеш правилна пред Бога доколку го напуштиш твојот 
сопруг и твоите деца. Не можам да замислам дека можеш да 
помислиш тоа да го направиш... Сигурна сум дека твоја должност е 
да се грижиш за твоите деца. Тоа е твоето подрачје и тука е твојата 
работа...

Бидејќи сатаната го користи таткото на твоите деца да се 
спротивстави на твоето дело, не се обесхрабрувај; не се откажувај 
од борба. Направи им го она што би сакала тие тебе да ти го 
направат. Однесувај се кон твојот сопруг љубезно во секое време 
и во сите прилики, врзи ги срцата на твоите деца со твоето срце со 
врски на љубовта...

Ова ќе направи твоето настојување да постане јасно, твојата 
светлина да заблеска во домот во кој сатаната настојува твоите 
деца да ги привлече на негова страна... Немој да бараш сочувство 
ниту од децата ниту од твојот сопруг, туку едноставно живеј 
со христијански живот. Со зборови, со духот, со карактерот, со 
кротоста, со трпение и поднесување, со ведрина, биди патоказ 
укажувајќи им на патеката, на патот кој води кон Небото.“ – 
Testimonies on Sexual Behavior, pp. 44, 45.
Петок                   26. мај
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Ако го сакаме Бога најмногу од сѐ, како ние ќе се однесуваме 

кон другите? Кого ќе се трудиме да не го занемариме?
2. Кон кои луѓе имаме најголема обврска? Дали е ова нашата 

единствена должност?
3. Како можеме да имаме позитивно влијание врз нашите 

неверни роднини?
4. Кој треба да ги држи уздите на власта врз децата? Зошто?
5. Кое мисионерско дело го очекува родителот кој живее во 

поделен дом?
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Сабота, 3. јуни 2017.

Дар во првата сабота за црковниот имот во 
Мадрид 

Шпанија е суверена држава која во голема 
мера се наоѓа на Иберискиот Полуостров 
во југозападна Европа. Неа, исто така, 
ја сочинуваат и некои архипелази во 
Атлантскиот Океан и Средоземното Море, и 
неколку помали територии блиску до брегот 
на северна Африка. Таа е демократски 
уредена, уставно-парламентарна монархија 
со преку 46 милиони луѓе. Туризмот во 
Шпанија е мошне развиен, што ја прави трета 
најпосетувана земја во светот (2014). Според 
истражувањето (2015), 71,8% од населението на 
Шпанија се сметаат за католици. Сепак, само 48,4% шпанци на возраст 
од 18 до 24 години велат дека  се католици, додека 47,1% или не се 
заинтересирани за религијата, или се неверници или атеисти.

Мадрид, историски категоризиран како „село“, е главен град на 
Шпанија. Со 3.2 милиони жители, општината Мадрид е најголемата 
општина во градот Мадрид. Вкупното население на градското подрачје 
се проценува на 6.5 милиони. Тоа е комерцијална база за многу 
мултинационални компании, како и политички, економски и културен 
центар на Шпанија.  

Реформното Движење на Адвентистите на Седмиот Ден официјално 
е регистрирано како не-католичка верска заедница во 1972. година. 
Оттогаш голем број на верници, проповедници и работници во ова Поле 
напорно работат на проповедање на Евангелието на нашиот Господ Исус 
Христос. 

Поради добрите услови за работа, многу од нашите верници од други 
земји мигрирале во Шпанија околу 2000. година па наваму. Тоа доведе до 
потреба за купување на имот во Мадрид, кој потоа е претворен во храм 
за богослужба. За да можеме да го подигнеме овој споменик за Бога, 
потпишавме договор за финансирање со банка. Досега исплативме повеќе 
од една третина од долгот. Сепак, во последно време Шпанија економски 
ослабна, така што многу наши верници беа принудени да мигрираат во 
други земји, а со тоа во Мадрид членството се намали. Ова ни создаде 
тешкотии во отплатата на обврските потребни за обезбедување на 
црковен имот.

Поради оваа причина, апелираме до добрите срца на сите наши браќа, 
сестри, деца и пријатели од  целиот свет да ни помогнат во оваа потреба со 
своите великодушни дарови. Однапред и сесрдно ја изразуваме нашата 
благодарност, барајќи од Господ да ве благослови вас и вашите семејства.

 Вашите браќа и сестри од Мадрид
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10. лекција            Сабота, 3. јуни 2017.

Црковно семејство
„Взаемната љубов нека пребива меѓу вас.“ – Евреите 13,1.

„Сите се подложни на грешки. Никој не е совршен. Господ Исус умрел 
за грешниците за да може да им биде простено. Наша задача не е да 
осудуваме. Христос не дошол да осуди, туку да спаси.“ – In  Heavenly 
Places, p. 292.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 2 Сведоштво, 73-77.

Недела                      28. мај

1. ПОМАГАЊЕ НА ОНИЕ КОИ СЕ ОКОЛУ НАС

а. За која група на луѓе треба да покажеме особена грижа? 
Галатјаните 6,10. Зошто? Матеј 12,50.

„Во блиското христијанско сродство со Својата црква, Бог во 
своето провидение доведува и вдовици, сирачиња, слепи, глуви, 
сакати, глувонеми и на разни начини унесреќени лица – за да 
ја испита верноста на својот народ, давајќи им на сите прилики 
да развиваат вистински христијански карактер. Божјите ангели 
будно внимаваат како ние се однесуваме кон таквите на кои 
навистина им е потребно нашето сочувство, љубов и несебично 
добродетелство. На тој начин Бог го проверува нашиот карактер. 
Ако имаме вистинска библиска вера, ние ќе чувствуваме дека 
навистина должиме љубов, наклонетост и сесрден интерес на 
Христа во лицето на Неговите браќа и само со манифестирање 
на длабоко внимание и љубов кон оние на кои среќата им е 
помалку наклонета отколку нам, можеме да ја покажеме својата 
благодарност за неизмерната љубов која ни ја укажал додека 
сѐ уште бевме грешници недостојни за Неговата милост.“ – 3 
Сведоштво, 511.

б. Ако имаме чиста вера, која должност ќе ја исполниме? Јаков 
1,27; Марко 14,7.

„Секаде кога ќе наидеме на човечка потреба и страдање, тука се 
наоѓа и поле за мисионерска работа.“ – Welfare Ministry, p. 35.
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Понеделник               29. мај

2. НЕГУВАЊЕ НА БРАТСКА ЉУБОВ

а. Како Бог ја покажал својата љубов кон нас? Под каква обврска 
нѐ става таа љубов? 1 Јованово 4,9.11; Јован 3,16.

„Кога грешникот го гледа својот Спасител како умира на крстот 
под проклетството на гревот наместо него, кога ја посматра 
Неговата љубов која простува, во неговото срце се буди љубов. 
Грешникот го љуби Христа бидејќи Христос прв го возљубил.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 374. 

„Христос кој пребива во една душа нема да се кара со 
Христа во друга душа. Мораме да се научиме да се носиме со 
специфичностите на оние околу нас. Ако нашата волја е под 
контрола на Христовата волја, како тогаш можеме да бидеме во 
спротивност со нашите браќа? Ако сме во несклад, можеме да 
бидеме сигурни дека тоа е затоа што нашето ‘јас’ треба да биде 
распнато. Оној кого Христос навистина го ослободил, навистина 
е слободен. Ние не сме целосно во Христа доколку не се сакаме 
едни со други онака како што Христос нѐ сакал нас. Кога ова ќе го 
правиме, како што Христос ни заповедал, тоа ќе биде доказ дека 
ние сме целосно во Него.“ – This Day With God, p. 262.

б. Каков однос треба да имаме со Бога пред да можеме да ги 
сакаме нашите браќа и сестри? 1 Јованово 4,7.12.

„Сите оние што се родени во небесното семејство се во една 
посебна смисла Христови браќа. Христовата љубов ги поврзува 
меѓусебно членовите на Неговото семејство и секаде каде што се 
манифестира таквата љубов, се открива и божественото сродство.“ 
– Копнежот на вековите, 638.

„Наша должност е да живееме во атмосферата на Христовата 
љубов, да ја вдишуваме длабоко Неговата љубов, и да ја 
одразуваме нејзината топлина околу нас.“ – Our High Calling, p. 175.

в. Како треба да се љубиме едни со други? 1 Петрово 1,22.23.

„Единствено Бог може да нѐ наведе така да ја препознаеме 
Неговата милост, љубов и трпение така што ќе имаме вера која 
работи со љубов и ја прочистува душата. Тоа е дар од Бога.“ – Lift 
Him Up, p. 252.

„Ние треба да негуваме љубов во нашите срца. Треба да бидеме 
подготвени да не мислиме зло за нашите браќа. Не смееме да 
донесуваме свој суд и избрзани заклучоци за она што тие кажуваат 
или прават. Мораме да бидеме библиски христијани.“ – This Day 
With God, p. 83.
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Вторник                      30. мај

3. РАСТЕЊЕ ВО НАШЕТО ЛИЧНО ИСКУСТВО

а. Каков избор можеме вие и јас да направиме со цел да растеме 
во нашето христијанско искуство? Ефесјаните 4,21-24.

„Обратувањето е дело кое повеќето луѓе не го ценат. Не е мала 
работа да се трансформира земниот ум, кој го љуби гревот, и да му се 
помогне да ја сфати неискажливата Христова љубов, привлечноста 
на Неговата благодат и Божјата возвишеност, така што душата ќе 
биде исполнета со божествената љубов и заробена со небесните 
тајни. Кога човекот ќе ја сфати оваа вистина, поранешниот живот 
му се чини одвратен и омразен. Тој го мрази гревот и кршејќи го 
своето срце пред Бога, тој го прифаќа Христа како живот и радост 
на душата. Се откажува од поранешните задоволства. Тој има 
нов ум, нови чувства, нови интереси, нова волја; неговите таги, 
желби и љубовта се нови... Божјата Реч, која му била досадна и 
неинтересна, сега ја избира за проучување и како советник. Таа 
е како писмо напишано од Бога, со потпис на Вечниот. Неговите 
мисли, зборови и неговите дела ги ускладува со ова правило и 
ги проверува. Тој трепери пред заповедите и предупредувањата 
кои Божјата Реч ги содржи додека цврсто се држи до нејзините 
ветувања и ја зајакнува својата душа присвојувајќи ги за себе.“ – 
The Faith I Live By, p. 139.

б. На кој начин треба духовно да растеме? 2 Петрово 3,18.

„Храбрејќи ги и зајакнувајќи ги другите, христијанинот и самиот 
станува посилен. ‘Кој напојува други, и тој самиот ќе биде напоен’. 
Ова не е само ветување, ова е божествен закон, закон со кој Бог сака 
потоците на добродушност, како речните текови, преку постојано 
кружење секогаш да се враќаат кон својот извор. Во покорувањето 
на овој закон се наоѓа тајната на духовното растење...

 Како можеме да растеме и напредуваме во благодатта? Тоа е 
можно само ако од нашето срце целосно ја исфрлиме себичноста 
и му дозволиме на небото да го обликува според божествениот 
Модел... Ако соодветно ги цениме Божјите благослови, ќе бидеме 
во можност во поголема мера ја да примаме Неговата благодат.“ – 
Коментари на библиските текстови, 848.849.  

„Ние сѐ повеќе и повеќе ќе се запознаваме со Исуса ако со 
длабок интерес ги истражуваме Писмата, ако потоа одиме по 
патот на вистината и правдата кои во Него ни се откриени. Оние 
кои постојано растат во благодатта ќе бидат цврсти во верата и 
постојано ќе напредуваат.“ – Messages to Young People, 121.
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Среда                           31. мај

4. ПОСТАПУВАЊЕ СО ЗАБЛУДЕНИТЕ
 

а. Во нашите комуникации со нашите браќа и сестри, што секогаш 
треба да имаме на ум? Лука 21,19; Јован 15,12.

„Дајте им љубов на оние на кои им е најпотребна. На 
најнесреќните, на оние со најнепријатен карактер, потребна 
им е нашата љубов, нашата нежност, нашето сочувство. На оние 
кои го искушуваат нашето трпение им треба најмногу љубов.“ – 
Fundamentals of Christian Education, 281.

„Она што нам ни е потребно не е обидот да се љубиме еден со 
друг, туку Христовата љубов во срцето. Кога нашето ‘јас’ исчезнало 
во Христа, вистинската љубов спонтано ќе извира.“ – Слуги на 
евангелието, 497.  

„Потребно е да имаме христијанско трпение и љубов 
кон грешникот, но постои опасност да покажеме преголема 
толеранција кон неговите грешки и тоа да го наведе на заклучок 
дека воопшто не заслужува укор и поради тоа истиот ќе го отфрли 
како незаслужен и неправеден.“ – Делата на апостолите, 504.  

„Меѓутоа, треба да им помогнете на оние на кои помошта им 
е најпотребна – кои се наоѓаат во неповолна положба, грешат и 
живеат во заблуда, кои можеби ве навредиле и го злоупотребиле 
вашето трпение до крајни можни граници. Токму кон таквите 
Исус покажува сожалување, бидејќи сатаната над нив има многу 
поголема власт, постојано се користи со нивните слабости и ги 
погодува со своите стрели таму каде што се најмалку заштитени.“ 
– 2 Сведоштво, 75.  

б. Ако некој брат некого навреди, а ние дознаеме за тоа, кој е 
првиот чекор кој треба да го преземеме? Матеј 18,15; Левитска 
19,16.

„Не слушајте ги извештаите против некој брат или сестра... 
Прашајте го оној кој го донесува обвинението, дали го послушал 
Божјото Слово во однос на ова прашање. Христос ни оставил јасни 
упатства како треба да постапиме. Оди кај својот брат и во четири 
очи објасни му ја неговата вина...

Без оглед дали ти имаш проблем со обвинетиот или не, 
Христовиот налог е ист. На твојот брат му е потребна помош. Кажи 
му нему, а не на некој друг, дека за него кружат извештаи. Дај му 
можност тоа да го објасни. Можно е тие извештаи да се лажни и 
дека тешкотиите можат да се решат со едноставно објаснување. 
Така треба да се однесуваме кон секој за кого претпоставуваме 
дека е во заблуда.“ – Heavenly Places, p. 292.
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Четврток                       1. јуни

5. ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДУХОВНА ОБНОВА
а. Каков треба да биде нашиот став кон заблудените? Која треба 

да биде нашата цел? Галатјаните 6,1.2; 1 Петрово 4,8; Тит 3,2. 

 „Имајте на ум дека делото на обнова претставува наша 
задача. Тоа дело не може да се врши на горделив, несоодветен и 
заповеднички начин...

Оној кој ги игнорира очајните потреби на својот брат, со Божјо 
провидение ќе биде доведен во иста ситуација низ која во неволја 
и тага минувал тој негов брат; и од лично горко искуство ќе мора да 
учи дека и самиот е исто толку беспомошен и дека му е потребна 
помош, како што тоа било случај со страдалникот кого тој го 
отфрлил.“ – 6 Сведоштво, 398.399. 

б. Што често го попречува делото на духовна обнова на 
заблудените? Изреки 11,13; 18,8.

„Оговарањето, прераскажувањето, откривањето на тајните и 
претресувањето на туѓите грешки, ги оддалечува душите од Бога. 
Тоа е смрт за духовноста и за благото верско влијание...

Христијаните треба да внимаваат на своите зборови. Тие не 
смеат никогаш да пренесуваат непријатни вести кога еден нивен 
пријател би ги изговорил за некој друг, особено ако се свесни дека 
не се во добри односи. Сурово е да се прават разни навестувања 
и да се дава на знаење дека знаете многу нешта за ова или она, 
или за овој или оној пријател или познаник што другите не го 
знаат. Таквите навестувања одат понатаму и оставаат многу полош 
впечаток отколку што би имало едно отворено изнесување на 
факти без претерување. Колку само Христовата црква страдала 
заради ова!“ – 2 Сведоштво, 185.186.

Петок                            2. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како ќе покажеме дека нашата религија е вистинската 
библиска религија?

2. Како библиските христијани се однесуваат кон своите браќа и 
сестри во вера?

3. Како можеме да станеме посилни христијани?
4. Како можеме да се љубиме еден со друг? Кон кого особено 

треба да покажуваме љубов? 
5. Ако ние одбиеме да помогнеме во духовната обнова на 

нашиот заблудени брат или сестра, што ќе се случи со нас?
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11. лекција          Сабота, 10. јуни 2017.

Црквата: Светлината на светот  
„Вие сте светлината на светот.“ – Матеј 5,14.

„Она што Бог сакал да го направи за светот преку Израел, својот 
избран народ, ќе го изврши тоа преку својата денешна црква на 
земјата.“ – Пророци и цареви, 713.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:  Делата на апостолите, 9-24.

Недела                       4. јуни

1. НАРОД КОЈ ЌЕ ГО ОТКРИЕ БОЖЈИОТ КАРАКТЕР

а. Која цел треба да се постигне преку црквата? Ефесјаните 3,9-
11; 2 Коринтјаните 4,6; 1 Петрово 2,9.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Божјиот план уште од почетокот е светот со помош на црквата 
да го спознае совршенството на Неговата добрина, милост и моќ. 
Членовите на црквата, кои Тој ги повикал од темнината ‘кон своето 
чудесно видело’, мора да ја одразуваат Неговата слава. Црквата е 
ризница на богатството на Христовата милост и преку неа Божјата 
љубов конечно ќе им се открие дури и на ‘началствата и властите 
небесни’ (Ефесјаните 3,10).“ – Делата на апостолите, 9. 

б. Каква служба Бог ни доделил, и на кој начин ние сме соучесници 
во оваа служба? 2 Коринтјаните 5,18.19; Јован 20,21.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Гревот толку го понижил човекот, што самиот тој во никој случај 
не можел да се помири и да се усогласи со Оној чија природа е само 
чистота и добрина. Меѓутоа, Христос, ослободувајќи ги луѓето од 
законската клетва, можел да им подари божествена сила за да ја 
здружат со своите човечки напори. Така, со покајание пред Бога и 
со вера во Христа, паднатите Адамови потомци повторно можеле 
да станат „Божји деца“ (1. Јованово 3,2).“ – Патријарси и пророци, 
64.
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Понеделник                       5. јуни

2. РАБОТЕЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА И ЕДИНСТВО СО ХРИСТА 

а. Што Исус барал од Отецот во име на учениците, како би имале 
моќ да му сведочат на светот? Јован 17,20.21.

„Овие први ученици (кои Исус ги избрал) осетно се разликувале 
меѓу себе. Тие требало да бидат учители во светот и тие 
претставувале мошне различни видови карактери. За да можат 
успешно да го извршат делото за кое биле повикани, овие луѓе, 
различни по природните особини и во животните навики, морале 
да постигнат единство во чувствата, во мислите и во дејствувањето. 
Христова цел била да го осигури ова единство. Во таа смисла 
настојувал да ги обедини со Себе.“ – Делата на апостолите, 20.

„Ретко ќе најдеме две потполно исти личности. Меѓу луѓето, 
како и меѓу работите во светот на природата, постои разновидност. 
Единство во различноста меѓу Божјите деца - манифестација на 
љубов и трпение, и покрај разликите во темпераментот – тоа е 
сведоштво дека Бог го испратил Својот Син во светот да ги спаси 
грешниците...

Колку поблиску е нашата заедница со Христа, толку поблиску 
ќе биде и нашата меѓусебна заедница.“ –Sons and Daughters of God, 
p. 286.

б. Какво однесување  на членовите на црквата е силно сведоштво 
на другите за вистината во која ние тврдиме дека веруваме? 
Ефесјаните 4,1-3.31.32.

„Ние треба да негуваме карактер, но тоа треба да биде 
Христовиот карактер... Христос во нас ќе се сретне со Христa во 
нашите браќа, и Светиот Дух ќе образува заедница на срца и 
делување кое ќе сведочи дека сме Божји деца.“ – God’s Amazing 
Grace, p. 211.

„Учи од Големиот Учител. Зборови на љубезност и сочувство се 
секогаш добредојдени, и на душата која тагува и очајува делуваат 
како мелем. Познавањето на Божјата Реч внесено во практичниот 
живот има лекувачка и смирувачка моќ.“ – Gospel Workers, p. 163.

„Мнозина кои во големата животна борба станале малодушни 
и обесхрабрени, еден благ и љубезно изговорен збор би можел 
да ги охрабри и зајакне до победа... Ние не можеме да кажеме 
колку далекусежни можат да бидат нашите зборови на сочувство и 
љубезност, нашите христијански напори да олесниме нечиј товар. 
Заблудените не можат да се вратат на вистинскиот пат на ниту 
еден начин, освен во духот на кротост, благост и нежна љубов.“ – 
My Life Today, p. 235.
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Вторник                       6. јуни
    

3. ОТКРИВАЊЕ НА БОЖЈАТА ЉУБОВ НА ДРУГИТЕ
 

а. Како треба да се однесуваме кон нашите браќа и сестри во 
верата? Филипјаните 2,3. Зошто треба да имаме скромно 
мислење за самите себе? Матеј 23,8; 1 Коринтјаните 4,7; 2 
Коринтјаните 10,12. 

 „Оние кои, во духот и љубовта на Исус, ќе станат едно со Него, 
ќе воспостават и тесна заедница еден со друг, поврзана со свилени 
нишки на љубовта.“ – Sons and Daughters of God, p. 300.

„Распнете се себеси; почитувајте ги другите повеќе од самите 
себе. На тој начин ќе станете едно со Христа. Пред небесниот 
универзум, пред црквата и пред светот, вие ќе давате непобитни 
докази дека сте Божји синови и ќерки. Со својот пример вие ќе го 
славите Бога.“ – 9 Сведоштво, 188.

б. Кое правило треба да го следиме, во поглед на различните 
убедувања, таму каде нема отворено кршење на начелата? 
Римјаните 14,10.13.

„Постојат права кои му припаѓаат на секој поединец. Ние имаме 
индивидуалност и идентитет кој е само наш. Никој не може да го 
претопи неговиот идентитет во која било друга личност. Секој мора 
да делува за себе, според диктатот на својата совест.“ – Medical 
Ministry, p. 422. 

„Никогаш не треба да дозволиме гласот и влијанието на било 
кој човек да станат преовладувачка сила.“ – Medical Ministry, p. 165.

в. Кој услов треба да го исполниме ако сакаме да имаме 
вистинска заедница со нашите браќа и сестри? Какво тогаш ќе 
биде нашето искуство? 1 Јованово 1,7.

„Бог ќе го прими сите кои ќе Му пријдат со целосна доверба 
во заслугите на распнатиот Спасител. Тогаш љубовта ќе извира од 
срцето. Можеби нема да има чувство на восхитеност, но ќе владее 
трајна, мирна доверба. Секој товар ќе биде лесен бидејќи бремето 
кое Христос го става е лесно. Должноста станува радост, а жртвата 
задоволство. Патот кој порано изгледал обвиткан во темнина, 
станува осветлен со зраците од Сонцето на правдата. Ова значи да 
се оди во светлината како што е Христос во светлината.“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 354.
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Среда                         7. јуни

4. РАБОТЕЊЕ ВО ХАРМОНИЈА
 

а. Како искуството и преобратувањето на Павле на патот за 
Дамаск го откриваат Божјиот план да ги употреби членовите 
на црквата за спасение на грешниците? Дела 9,6.10.11.15.

_______________________________________________________________________

„Во Павловото обратување ни се дадени значајни принципи на 
вистината кои секогаш треба да ги имаме на ум. Во прашањата 
за верата Откупителот на светот не го одобрува она што се прави 
независно од Неговата организирана црква, секаде каде што 
постои таква црква. 

Многумина мислат дека за светлината и искуствата кои ги имаат 
во верата Му должат само на Христа, независно од Неговите 
признати следбеници во светот. Но Христос го осудува тоа во 
Своето учење и во примерите и фактите кои ни се дадени за наша 
поука. Еден од таквите примери е токму Павле, човекот кој самиот 
Христос го избрал за посебно дело, да биде Негов „избран сад“ и 
на кој Тој му се открил на толку чудесен начин. Но на Павловото 
прашање: „Што сакаш да правам?“ Спасителот не му дал директен 
одговор туку го довел во врска со Својата црква. Во неа ќе му се 
каже сѐ што треба да прави.“ – 3 Сведоштво, 432.433. 

б. Каква меѓусебна поврзаност постои помеѓу нас, црковното 
тело, и Христа? Ефесјаните 4,14-16.

_______________________________________________________________________

„Иако во друштвото на христијани обединети во црковна 
заедница немаат сите исти таленти, но сепак должноста на сите 
е да работат. Талентите се разликуваат, но на секој човек му е 
доверена неговата работа. Сите зависат преку Христа од Бога. Тој е 
славна Глава за сите нивоа и класи на луѓе поврзани преку верата 
во Божјото Слово. Поврзани со заедничко верување во небесните 
принципи, сите тие зависат од Него, Авторот и Свршителот на 
нивната вера. Тој ги создал принципите кои произведуваат 
универзално единство, универзална љубов. Неговите следбеници 
треба да размислуваат за Неговата љубов. Тие не треба да 
престанат додека не го достигнат стандардот поставен пред нив. 
Ако се живее според принципите на христијанството, тогаш тие 
произведуваат универзална хармонија и совршен мир. Кога срцето 
е проткаено со Христовиот Дух, нема карање, стремеж за надмоќ 
ниту стремеж да господари со другите.“ – The Upward Look, p. 104.
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Четврток                        8. јуни

5. ОРГАНИЗИРАНА ДА СЛУЖИ

а.  Како треба да ја манифестираме нашата љубов кон нашите 
браќа и сестри? 1 Јованово 3,18.

„Сите оние што се родени во небесното семејство се во една 
посебна смисла Христови браќа. Христовата љубов ги поврзува 
меѓусебно членовите на Неговото семејство и секаде каде што се 
манифестира таква љубов, се открива и божественото сродство. 
„Секој кој љуби од Бога е роден и Го познава Бога“ (1. Јованово 
4:7).

Оние кои Христос ќе ги пофали на судниот ден можеби многу 
малку знаат за теологијата, но се придржувале за Неговите начела. 
Под влијание на Божествениот Дух тие биле благослов за својата 
околина.“ – Копнежот на вековите, 638.
б. Како Исус покажал дека животот на служба е поврзан со 

вистинската големина? Марко 9,35; Матеј 20,25-28.

„Животот на Спасителот на оваа земја не бил исполнет со 
безделничење и угодување на себеси; Тој вложувал постојани, 
сериозни и неуморни напори за да го спаси загубеното човештво. 
Од јаслите па до Голгота, Тој одел по патот на самооткажување, 
и не барал да биде ослободен од мачните задачи, тешките 
патувања, исцрпувачките грижи и работата. Тој рекол: „Синот 
човечки не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата 
душа за откуп на мнозина“ (Матеј 20,28). Тоа било највозвишената 
цел на Неговиот живот. Сè друго било помалку важно и му било 
подредено на тоа. Негова храна и пијалок било да ја исполни 
Божјата волја и да ја заврши Неговата работа. Во својата работа не 
се истакнувал Себеси и не барал лична полза од тоа.“ – Патот кон 
Христа, 78.

Петок                         9. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што црквата треба да му открие на светот?
2. Како можеме да покажеме вистинско единство во црквата? 
3. Како можеме да имаме љубов кон другите која ги надминува 

чувствата? 
4. Што е тоа што ни е заедничко и што нѐ обединува со нашите 

браќа и сестри? 
5. Ако го следиме Христовиот пример на служење на другите, 

што ќе бидеме подготвени да направиме?
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12. лекција         Сабота, 17. јуни 2017.

Верни во работењето
„Си видел ли вешт и искусен човек во својата работа? Тој ќе служи 

на цареви, нема да остане меѓу простите.“ – Изреки, 22,29.

„Религијата треба да стане нашата најголема животна задача. Сѐ 
друго треба да се подреди на ова. Во христијанската борба мораат 
да се вклучат сите сили на духот, душата и телото. Мораме да се 
свртиме кон Христа за сила и милост, и ќе стекнеме победа исто толку 
сигурно како што е сигурно дека Исус умрел за нас.“ – The Sanctified Life, 
p. 93.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Воспитување, 135-145.

Недела                      11. јуни

1. СЛЕДЕТЕ ГО ОБРАЗЕЦОТ

а. Како треба да управуваме со сите наши работни потфати? 
Евреите 8,5; Матеј 5,48. 

„Размислувањето за вечниот живот треба да биде вткаено во сѐ 
за што еден христијанин ќе се прифати. Ако неговата работа спаѓа 
во рамките на земјоделството или механиката, таа и понатаму 
може да биде извршувана по угледот на небесниот пример... 
Преку Христовата милост е обезбедено сѐ што ни е потребно 
за усовршување на карактер сличен на Христовиот, и Бог се 
прославува кога Неговиот народ во сите негови социјални и бизнис 
зделки ги открива принципите на небото.“ – In Heavenly Places, p. 154.

б. Каков бил Исус во Неговиот работен живот пред да ја започне 
својата служба? Лука 2,52.

„Во својата работа, Исус внесувал ведрина и такт. Потребно е 
многу трпение и духовна сила, за да се внесе библиската вера во 
домашниот живот и во работилницата, за да се издржи притисокот 
на земните работи и истовремено секогаш да се има во предвид 
единствено Божјата слава. Во тоа Христос може да ни помогне. Тој 
никогаш не бил толку исполнет со земни грижи, за да нема време 
да размислува за небесните вистини.“ – Копнежот на вековите, 73.
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Понеделник                            12. јуни

2. НЕПОКОЛЕБЛИВА ЧЕСНОСТ

а. Што Господ мери на небесните мерила? 1 Самоилова 2,3; 
Исаија 26,7; Псалм 62,9. 

„Бог ги одмерува мотивите, намерите и карактерот. Сите луѓе 
се мерат на мерилата на светилиштето и Бог сака сите луѓе да го 
сфатат овој факт...

Не постои мотив во длабочините на срцето, нема тајна во нас, 
нема план со кој Бог не е целосно запознаен... Бог го бара целото 
срце, умот, душата и силата, но и да го љубиме својот ближен како 
себеси. Сето ова е ставено на едната страна на вагата, додека секој 
поединечен карактер, кој мора да го помине испитот на мерењето, 
е ставен на другата страна од вагата...

Ако се најдете лесни во Божјиот ден, тоа ќе биде страшно; затоа 
внимателно испитајте ги своите мотиви и дела со помош на Божјиот 
свет закон,  и да се покаеме за секој престап и како грешници да се 
фатиме за заслугите на Исус Христос за да ги надоместиме своите 
недостатоци. Христовата крв ќе го направи тоа.“ – Our High Calling, 
p. 139.
б. Како Бог сака да се однесуваме во сите наши деловни контакти 

со другите луѓе? Римјаните 12,17; Јов 31,6. 

„Вистински чесен човек никогаш нема да искористи нечија 
слабост или неспособност за да го пополни својот паричник. Тој 
прима вистинска противвредност за она што продава. Ако артиклот 
што го продава има некој недостаток, тој искрено му го кажува тоа 
на својот брат или својот сосед, иако на тој начин тој работи против 
своите финансиски интереси. 

Во сите подробности од животот треба да се одржуваат 
најстрогите принципи на чесност. Овие принципи не се почитуваат 
во овој свет каде господари сатаната кој измамува, лаже и угнетува, 
а неговите поданици го следат во тоа остварувајќи ги неговите 
цели. Меѓутоа, христијаните служат на поинаков Господар, и 
нивните постапки мораат да бидат извршени во Бога, не гледајќи 
на никаква себична добивка.“ – My Life Today, p. 330. 
в. Што им ветува Бог на оние што се верни? Филипјаните 4,19.

„Без оглед на работата за која се оспособуваш, никогаш немој 
да се занимаваш со идејата дека не можеш да постигнеш успех ако 
не ги жртвуваш принципите.“ The Review and Herald, August 19, 1884.
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Вторник                      13. јуни

3. ХРИСТИЈАНИТЕ КАКО ДЕЛОВНИ ЛУЃЕ
а. Што биле принудени да признаат непријателите на Даниел 

во поглед на неговата работа? Даниел 6,4. Што можеме да 
научиме од неговото искуство?

„Луѓето кои се занимаваат со деловни прашања мораат да 
ги преземат сите мерки на претпазливост, за да не западнат во 
заблуда среде лошите начела или методи. Нивниот живот би 
можел да биде како животот на Даниел во дворовите на Вавилон. 
Кога сите негови деловни трансакции биле грижливо испитани, во 
нив не можела да се најде ниту една грешка. Записот за неговиот 
деловен живот, иако нецелосен, содржи поуки кои се вредни 
за проучување. Тој го открива фактот дека деловниот човек 
(бизнисмен) не мора да биде сплеткар, подмолен, туку може да 
биде човек кого Бог го поучува на секој чекор. Иако бил премиер 
во вавилонското царство, Даниел бил Божји пророк кој добивал 
светлина од небесното вдахновение. Неговиот живот покажува 
каков треба да биде секој христијанин во деловниот живот.“ – 7 
Сведоштво, 248.
б. Што можеме да научиме од Аврам во врска со начинот како 

да го водиме нашиот бизнис? Битие 23,7-16.

„Посматрајте го (Аврам) како благородно се ангажира во 
деловна трансакција со синовите Хетеови, купувајќи погребно 
место за Сара. Во неговата тага, тој не заборава да биде љубезен. 
Тој се поклонува пред нив, иако е Божји благородник. Аврам знаел 
што е вистинска учтивост и како треба да се однесува кон своите 
ближни.

Ние треба да заборавиме на себе... барајќи можности да ги 
расположиме другите и да ги олесниме нивните јадови и товари 
со нежна милост и мали дела на љубовта. Со овие внимателни 
постапки на љубезност кои, почнувајќи најпрвин во семејството, 
ќе се прошират и надвор од кругот на семејството, можеме да 
го комплетираме збирот на поединостите кои го прават животот 
среќен.“ – My Life Today, p. 192.
в. Каков пример Исус ни дал? Ефесјаните 5,2.

„Ти укажувам на Исусовиот живот како на совршен пример. 
Неговиот живот бил обележен со несебична добрина... Каква 
жртва поднел за нас нашиот драг Спасител за да не пропаднеме, 
туку да имаме вечен живот! Ако го стекнеме небото со тоа што ќе 
се откажеме од своите себични интереси, тогаш тоа е навистина 
евтино.“ – 4 Сведоштво, 218.
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Среда                       14. јуни

4. ИЗМАМИ ВО ТРГОВИЈАТА
 

а. Наведете пример во Библијата на некој кој бил нечесен во 
своите деловни практики? Лука 19,2-7. 

„’Началникот на цариниците,’ Закхеј, бил Евреин, од кого се 
гнаселе неговите сонародници. Неговата положба и богатство 
биле награда за повикот кој Евреите го презирале и го сметале за 
симбол на неправдата и изнудувањето. Сепак, богатиот царински 
службеник ни најмалку не бил целосно закоравен светски човек 
како што изгледал. Под изгледот на световност и гордост се наоѓало 
срце чувствително на божествените влијанија.“ – Копнежот на 
вековите, 552.553.

б. Што тој бил наведен да направи? Лука 19,8.

„Како Закхеј, секој обратен човек покажува дека Христос влегол 
во неговото срце со тоа што ги напушта неправедните постапки, кои 
дотогаш го обележувале неговиот живот. Слично на началникот 
на цариниците, таквиот човек ќе даде доказ за својата искреност 
со тоа што ќе ја надомести нанесената штета. Господ вели: „Ако 
грешникот го врати залогот, ако го плати она што го грабнал и 
ако почне да живее според одредбите на животот, не правејќи 
беззаконија... сите негови гревови што ги сторил нема да му бидат 
споменати... тој сигурно ќе живее.“ (Езекиел 33:15, 16).

Ако сме ги оштетиле другите со некоја неправедна бизнис 
трансакција, ако сме прелажале некого во трговијата или сме 
измамиле некој човек, дури и ако тоа било во рамките на законот, 
треба да ја признаеме својата грешка и да ја надоместиме 
создадената штета колку што е тоа во наша моќ. Праведно би било 
да го вратиме не само она што сме го зеле, туку и сè она што со 
текот на времето би се акумулирало со правилна и мудра употреба 
на тие средства додека биле во наша сопственост.“ – Копнежот на 
вековите, 556.

в. Кој бил нечесен деловен човек? Зошто? Јован 12,4-6.

„Јуда извршувал должност на благајник меѓу учениците, па од 
нивните мали резерви тајно земал за себе, поради што нивните 
средства толку се намалиле, така што едвај се издржувале... 
Јуда немал срце за сиромашните. Кога мирото на Марија би 
било продадено и кога парите би дошле во негово владение, 
сиромашните не би имале никаква корист.“ – Копнежот на 
вековите, 559.
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Четврток                             15. јуни

5. ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ

а. Какви совети ни се дадени во врска со стапување во деловни 
партнерства со неверниците? Амос 3,3; 2 Коринтјаните 6,14.15.

 „Некои од нашите браќа вклучени во работните потфати 
(бизнисот) не ја држеле саботата, според заповедта. Некои биле 
во партнерство со неверниците, и влијанието на овие соработници 
кои ја кршеле саботата имало свое влијание врз нив. Некои биле 
толку заслепени што не можеле да ја препознаат опасноста од 
таквите врски, а таа опасност станувала сѐ поголема бидејќи не 
била препознаена.“ – Historical Sketches, p. 215.

б. Како ние треба да го водиме нашиот бизнис, знаејќи дека Исус 
наскоро доаѓа? Изреки 22,29. 

„Верувањето во скорото доаѓање на Синот човечки на 
небесните облаци нема да го направи вистинскиот христијанин 
немарен и безгрижен во своите секојдневни работи. Оние кои 
го очекуваат скорото Христово доаѓање нема да бидат мрзливи, 
туку напротив трудољубиви во своите работи. Својата работа тие 
нема да ја извршуваат безгрижно и нечесно, туку совесно, брзо 
и темелно. Оние кои си ласкаат себеси дека нивната немарност 
и незаинтересираност за секојдневните животни должности е 
доказ за духовноста и одвоеноста од светот, се во голема измама. 
Нивната чесност и верност се проверуваат токму во секојдневните 
работи. Ако се верни во малку, ќе бидат верни и во многу.“ – 4 
Сведоштво, 309.

Петок                         16. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Која мисла треба нѐ проткајува во сѐ што правиме?
2. Што никогаш не треба да мислиме во поглед на успехот на 

нашиот бизнис?
3. Што можеме да научиме од работните навики на Даниел, 

додека работел во незнабожечка земја?
4. Која е нашата должност ако откриеме дека сме измамиле 

некој? 
5. Како треба да ги извршуваме нашите работи, со оглед на 

Христовото доаѓање ?
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13. лекција          Сабота, 24. јуни 2017.

Нашата должност кон властите
„Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога.“ – Матеј 22,21.

„Вистинското христијанско влијание, кое се врши за остварување  
на делото кое Бог го одредил, е драгоцено орудие, и тоа не смее да 
биде обединето со политиката, ниту на кој било начин поврзано 
со неверниците. Бог треба да биде центар на привлечноста.“ – 
Fundamentals of Christian Education, pp. 483, 484.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 6 Сведоштво, 394-397.
                                                         9 Сведоштво, 232-244.

Недела                             18. јуни

1. ХРИСТИЈАНИНОТ И ДРЖАВАТА

а. Каков треба да биде односот на Божјиот народ кон Граѓанската 
власт? Римјаните 13,1-4; 1 Петрово 2,13.14.17; Тит 3,1. Што треба 
да правиме кога владетелите на овој свет не го почитуваат 
Божјиот закон? Дела 4,19.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Според она што ми е покажано, наша должност е во сѐ да 
се покоруваме на законите на нашата земја, освен кога тоа е во 
спротивност со повисоките заповеди што Бог ги изговорил со 
јасен глас на планината Синај, а потоа со Својот прст ги врежал на 
камен.“ – 1 Сведоштво, 361.

б. Каква би била состојбата во нашето општество кога би биле 
под ограничувачката сила на Божјиот закон? Исаија 48,18, 
32,17.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Во прилагодувањето на божествените барања лежи моќта на 
преобразувањето, која донесува мир и добра волја. Кога науката 
на Божјото Слово би управувала со животот на секој маж и жена, 
кога умот и срцето би се потчиниле на нејзината сила, злата кои 
денес постојат во општествениот и друштвениот живот нема да 
имаат место.“ – Пророци и цареви, 192.
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Понеделник                            19. јуни

2. ДА СЕ БИДЕ ДЕЛ ОД БОЖЈОТО ЦАРСТВО

а. Иако сме, како граѓани на оваа земја потчинети на владетелите 
кои самиот Бог ги поставил, кое е нашето примарно 
државјанство? Филипјаните 3,20. Што рекол Исус за Неговото 
царство? Јован 18,36; Лука 17,21. 

_______________________________________________________________________

„Божјото царство започнува во срцето.“ – Копнежот на вековите, 
506.

б. Како ние како христијани треба да живееме според принципите 
на Божјото царство, додека сме тука на земјата? Јован 3,5; 
1,12.13; Марко 1,14.15.

„Христовото царство не може да се воспостави со одлука 
на судовите, советите или законодавните собранија, ниту под 
покровителство на големите луѓе на овој свет, туку со вградување 
на Христовата природа во човечките синови, преку дејството на 
Светиот Дух. „А на сите што го примија, им даде власт да станат 
Божји синови – на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се 
родени од крв, ниту од похота телесна, ниту од човечка волја – туку 
од Бога“ (Јован 1:12,13) Тоа е единствената сила што може да го 
воздигне човештвото. А човековото учество во остварувањето на 
тоа дело се состои во проповедање и практикување на Божјите 
зборови.“ – Копнежот на вековите, 509.510.

в. Што уште знаеме за природата на Божјото царство? Псалм 
145,13; 2 Петрово 1,11. Како ова влијае на начинот на кој Исус 
се однесувал кон земните власти?

„Власта под која живеел Исус била изопачена и угнетувачка; 
секаде можеле да се видат ужасни злоупотреби – изнудување, 
нетрпеливост и груба суровост. Сепак, Спасителот не се обидувал 
да спроведе граѓански реформи. Тој не ги нападнал националните 
злоупотреби, ниту ги осудувал непријателите на народот. Тој не се 
мешал во надлежноста или управувањето на оние кои се наоѓале 
на власт. Тој, кој бил наш пример, не се мешал во земните власти, 
не затоа што бил рамнодушен кон човечките страдања, туку затоа 
што лекот не се наоѓал во човечките и надворешните мерки сами 
по себе. За да биде успешно, лекувањето мора да биде поединечно 
и срцето мора да се препороди.“ – Копнежот на вековите, 509.
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Вторник                             20. јуни

3. ХРИСТИЈАНИНОТ, ПРИМЕРЕН ГРАЃАНИН  

а. Кои зборови на Исус понекогаш погрешно се толкуваат како 
да се однесуваат на полагање на заклетва? Матеј 5,34-37. За 
што, тогаш, Исус всушност зборува?

_______________________________________________________________________
 

„Покажано ми е дека зборовите на Христос: ‘Не колнете се 
никако’, не се однесуваат на заклетва пред суд. ‘Вашиот збор нека 
биде: да, да; не, не; а сѐ што е повеќе од тоа од лукавиот е’. Ова се 
однесува на секојдневен разговор. Некои претеруваат во своите 
изјави; се колнат со сопствениот живот, а некои и со својата глава: 
Се колнам во животот, во мојата глава. Некои ги земаат небото 
и земјата за сведоци дека она што го кажале е навистина така. 
Некои пак велат: ‘Бог нека ме убие ако не ја зборувам вистината’. 
Исус ги предупредил учениците против таквите заколнувања во 
вообичаените и секојдневни разговори...

Покажано ми е дека како Божји деца не го престапуваме 
Неговото Слово кога постои вистинска потреба и кога сме повикани, 
на законски пропишаниот начин, свечено да го повикаме Бога за 
сведок дека она што го изјавуваме е вистина и само вистина.“ – 1 
Сведоштво, 201.202.

б. Каков треба да биде нашиот став кон учеството во политиката? 
Зошто? 1 Тимотеј 2,1-3; Евреите 11,13. Зошто не можеме да 
гласаме за политичките партии?

„Господ сака Неговиот народ да ги закопа политичките прашања. 
На овие теми молчењето е елоквентност... Ние не можеме со 
сигурност да гласаме за политичките партии; бидејќи не знаеме за 
кого гласаме. Ние не можеме безбедно да учествуваме во какви 
било политички планови.“ – Fundamentals of Christian Education, p. 475.

в. Зошто треба да плаќаме даноци? Матеј 22,21; Римјаните 13,7.

„Држејќи во раката кована монета на која бил ликот и името на 
Цезарот, Тој (Христос) изјавил дека, бидејќи живеат под заштита 
на римската сила, тие треба на таа сила да ѝ даваат потпора која 
се барала од нив, сè додека тоа не се судри со повозвишената 
должност. Меѓутоа, додека мирољубиво се покорувале на земните 
закони, на прво место требало да им биде лојалност на Бога.“ – 
Копнежот на вековите, 602.
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Среда                       21. јуни

4. МИРНИ ГРАЃАНИ ПОСЛУШНИ НА ЗАКОНОТ
а. До кој степен треба да негуваме мир со другите? Матеј 5,9; 

Римјаните 12,18.

„Не е мудро да се изнаоѓаат грешки во она што го прават 
државните раководители. Не е наша должност да напаѓаме 
поединци или установи... Наша должност е подготвување на 
народот за да може да опстане во големиот Божји ден...

Од нашите написи и говори мораме да го искорениме секој израз 
кој сам по себе може да биде погрешно сметан како противење на 
законот и поредокот. За сè мора грижливо да се води сметка, за 
другите да не се поттикнуваат на нелојалност кон својата земја и 
нејзините закони. Од нас не се бара да се инаетиме на властите. 
Ќе дојде време кога кон нас ќе се постапува како кон предавници, 
затоа што ја застапуваме библиската вистина. Меѓутоа, не треба да 
го забрзуваме доаѓањето на тој момент со непромислени постапки 
кои поттикнуваат непријателство и кавга.“ – 6 Сведоштво, 394.
б. На кој начин Христовите следбеници можат да поттикнуваат 

на мир? Римјаните 12,19-21; 1 Петрово 3,8-11. Какво треба да 
биде нашето однесување кон нашите браќа и сестри? Матеј 
7,12.

„Над сѐ негувајте почит кон правдата и вистината, а одвратност 
кон секоја свирепост и репресија. Постапувајте со другите онака 
како би сакале и тие со вас да постапуваат. Бог со право бара од 
вас да не и попуштате на својата себичност на штета на другите.“ – 
Коментари на библиските текстови, 836.
в. Поради кои други причини ние не одиме во војна? Јован 18,36; 

Матеј 26,51.52; Лука 9,56. Каков став е откриен на Божјиот 
гласник во однос на американската граѓанска војна? 

„Покажано ми е дека припадниците на Божјиот народ, кои 
претставуваат Негово посебно богатство, не можат да учествуваат 
во оваа кобна војна, бидејќи тоа е во спротивност со сите начела на 
нивната вера. Тие за време на својата служба во војската не можат 
во исто време да се покоруваат на вистината и на наредбите на 
своите претпоставени. Тие во тој случај би морале постојано да ја 
газат својата совест. Луѓето од овој свет се водат според принципите 
на светот. Тие не ги уважуваат, ниту можат исправно да ги сфатат 
другите. Светската политика и јавното мислење се начела според 
кои тие се раководат во своите постапки... Но, припадниците на 
Божјиот народ не можат да се раководат од таквите побуди.“ – 1 
Сведоштво, 361.
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Четврток                             22. јуни

5. КАКО ДА СЕ СООЧИМЕ СО НЕПРАВДАТА?

а. Како треба да се однесуваме кон оние кои со нас постапуваат 
неправедно, дури и ако се тоа припадниците на власта? 
Римјаните 12,19; Колосјаните 4,6; Ефесјаните 4,29.

„Надлежноста за осудување на надлежните органи и влади 
треба

потполно да му се препушти на Бога. Како верни стражари да 
ги браниме во кротост и љубов начела на вистината каква што е во 
Исуса.“ – 6 Сведоштво, 397.

„Кога Христос и небото се тема на размислување, разговорот ќе 
сведочи за тоа. Говорот ќе биде зачинет со благодат, а говорникот 
ќе покаже дека знаењето го добивал во школото на божествениот 
Учител.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 443.

„Љубезните зборови се како роса и благи дождови за душата.“ 
– Gospel Workers, p. 122.

б. Како треба да го следиме примерот на Исус во служење на 
другите кога ќе се соочиме со законите кои од нас бараат да ја 
празнуваме неделата? Дела 10,38.

„Ако неделата ја посветиме за мисионерска работа, ќе го земеме 
камшикот од рацете на самоволните фанатици кои би се радувале 
да ги понижат адвентистите на седмиот ден. Кога ќе видат дека 
ние во недела ги посетуваме луѓето и им го толкуваме Светото 
Писмо, тие ќе сфатат дека целосно е бескорисен нивниот обид да 
ја спречат нашата работа со пропишување на закон за празнување 
на неделата.“ – 9 Сведоштво, 232.233.

Петок                         23. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каква е нашата должност во однос на законите на нашата 
земја?

2. Зошто Исус се држел настрана од световните власти? 
3. Зошто треба да се воздржиме од гласањето?
4. Зошто не треба да ги критикуваме властодршците? 
5. Како со нашиот начин на говор можеме позитивно да 

сведочиме? Како ова премногу често се прави во негативна 
смисла?
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Сабота Езек. 20,11.12. Сонцето заоѓа во 18 58

2 Недела Даниел 12,1-3. 5 Свед. 638. 1 Кор. 2,7-10

3 Понеделник Откр. 22,14-20. 5 Свед. 639. 1 Кор. 3,9-13.

4 Вторник Откр. 21,1-4. 5 Свед. 640. Исаија 8,16.

5 Среда Откр. 21,9-11. 5 Свед. 641. Исаија 58,1.2.

6 Четврток Откр. 22,1-5. 5 Свед. 642. Отк. 14,12.13.

7 Петок Откр. 19,6-9. Сонцето заоѓа во 19 05

8 Сабота Езек. 20,19.20. Сонцето заоѓа во 19 06

9 Недела Откр. 15,2-4. 5 Свед. 643. 1 Кор. 3,16.17.

10 Понеделник Откр. 14,1-5. 5 Свед. 644. 1 Кор. 4,1.2.

11 Вторник Исаија 11,6-9. 5 Свед. 645. 2 Сол. 2,2-4.

12 Среда Исаија 66,22.23. 5 Свед. 646. Евр. 3,13-15.

13 Четврток Откр. 7,1-4. 5 Свед. 647. Езек. 3,4-7.

14 Петок Исаија 8,13-16. Сонцето заоѓа во 19 13

15 Сабота Марко 2,27.28. Сонцето заоѓа во 19 14          

16 Недела Откр. 11,18.19. 5 Свед. 648. 1 Кор. 6,19.20.

17 Понеделник Езек. 9,1.2. 5 Свед. 649. 1 Кор. 9,24-27.

18 Вторник Езек. 9,3.4. 5 Свед. 650. 2 Кор. 7,9-11.

19 Среда Езек. 9,5.6. 5 Свед. 651. Гал. 6,7.8.

20 Четврток Дела 1,4-8. 5 Свед. 652. Матеј 7,16-19.

21 Петок Јован 3,5-7. Сонцето заоѓа во 19 21

22 Сабота Матеј 24,20.21. Сонцето заоѓа во 19 22

23 Недела Рим. 8,1-4. 5 Свед. 653. 1 Кор. 10,1-4.

24 Понеделник Гал. 5,16-18. 5 Свед. 654. 1 Кор. 10,11-13.

25 Вторник Гал. 5,22-25. 5 Свед. 655. Пс. 119,142.

26 Среда Ефес. 3,16-19. 5 Свед. 656. Јован 17,17-19.

27 Четврток 1 Кор. 12,7-11. 5 Свед. 657. 1 Јов. 3,4-6.

28 Петок 1 Кор. 12,12.13. Сонцето заоѓа во 19 28

29 Сабота Матеј 4,1-3. Сонцето заоѓа во 19 29

30 Недела 1 Сол. 5,18-21. 5 Свед. 658. 1 Кор. 12,26-31

АПРИЛ - 2017.
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Понеделник Матеј 4,1-3. 5 Свед. 659. 1 Кор. 13,1-7.
2 Вторник Матеј 3,11.12. 5 Свед. 660. 2 Кор. 7,1.
3 Среда Матеј 3,16.17. 5 Свед. 661. Рим. 12,1.
4 Четврток Исаија 42,1-3. 5 Свед. 662. Кол. 1,9-11.
5 Петок Исаија 11,1.2. Сонцето заоѓа во 19 37

6 Сабота Лука 6,1-3. Сонцето заоѓа во 19 38

7 Недела Исаија 61,1.2. 5 Свед. 663. 1 Кор. 15,52-58.
8 Понеделник Дела 10,38-40. 5 Свед. 664. Мат. 24,44-47.
9 Вторник Матеј 12,28-32. 5 Свед. 665. Дан. 7,13.14.
10 Среда Јован 6,63. 5 Свед. 666. Дан. 7,9.10.
11 Четврток Јован 14,16-18. 5 Свед. 667. Матеј 12,36.37.
12 Петок Јован 15,26.27. Сонцето заоѓа во 19 44

13 Сабота Матеј 12,7.8. Сонцето заоѓа во 19 45

14 Недела Јован 16,7-11. 5 Свед. 668. 1 Кор. 13,8-13.
15 Понеделник Јован 16,12-14. 5 Свед. 669. 2 Кор. 2,14-16.
16 Вторник Дела 2,1-4. 5 Свед. 670. Исаија 4,2.3.
17 Среда Дела 2,14-17. 5 Свед. 671. Откр. 20,12.
18 Четврток Дела 2,18-21. 5 Свед. 672. Откр. 20,6.
19 Петок Дела 2,36-38. Сонцето заоѓа во 19 51

20 Сабота Матеј 12,9-12. Сонцето заоѓа во 19 52

21 Недела Дела 6,3-6. 5 Свед. 673. 2 Кор. 3,2.3.
22 Понеделник Дела 7,55.56. 5 Свед. 674. 2 Кор. 4,6-11.
23 Вторник Дела 8,14-17. 5 Свед. 675. Езек. 28,13-15.
24 Среда Дела 9,17.18. 5 Свед. 676. Кол. 1,16.17.
25 Четврток Дела 10,44-48. 5 Свед. 677. Ис. 14,13.14.
26 Петок Дела 19,1-6. Сонцето заоѓа во 19 57

27 Сабота Матеј 5,17.18. Сонцето заоѓа во 19 58

28 Недела Дела 20,22.23. 5 Свед. 678. 2 Кор. 5,1-3.
29 Понеделник Дела 20,28-30. 5 Свед. 679. 2 Кор. 5,17-21.
30 Вторник Броеви 11,16.17. 5 Свед. 680. Ис. 14,18.19.
31 Среда Броеви 11,25-29. 5 Свед. 681. Ис. 14,20.

МАЈ - 2017.
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Четврток Судии 15,14.15. 5 Свед. 682. Излез 34,6.7.
2 Петок 1 Сам. 10,5-7. Сонцето заоѓа во 20 03

3 Сабота Јован 5,5-11. Сонцето заоѓа во 20 04

4 Недела 1 Сам. 10,9-11. 5 Свед. 683. 2 Кор. 9,6-8.
5 Понеделник Лука 2,25-30. 5 Свед. 684. 2 Кор. 10,4.5.
6 Вторник Јоил 2,23-25. 5 Свед. 685. Евр. 2,14.15.
7 Среда Јоил 2,28.29. 5 Свед. 686. Наум 1,9.
8 Четврток Исаија 44,1-3. 5 Свед. 687. Битие 3,15.
9 Петок Езек. 39,28.29. Сонцето заоѓа во 20 07

10 Сабота Јован 5,15-18. Сонцето заоѓа во 20 08

11 Недела Зах. 10,1. 5 Свед. 688. 2 Кор. 12,1-4.
12 Понеделник Лука 18,1-7. 5 Свед. 689. 2 Кор. 12,7-10.
13 Вторник Лука 21,3-6. 5 Свед. 690. Ефес. 6,11.12.
14 Среда Ефес. 6,18. 5 Свед. 691. Евр. 1,13.14.
15 Четврток Филип. 4,6.7. 5 Свед. 692. Евр. 12,21.22.
16 Петок Кол. 4,2-5. Сонцето заоѓа во 20 11

17 Сабота Дела 13,14.15. Сонцето заоѓа во 20 11

18 Недела 1 Сам. 5,17-20. 5 Свед. 693. Гал. 5,16-24.
19 Понеделник Матеј 6,5-8. 5 Свед. 694. Гал. 6,1-7.
20 Вторник Марко 11,24.25. 5 Свед. 695. Лука 4,36.
21 Среда Лука 11,5-10. 5 Свед. 696. Лука 4,42-44.
22 Четврток Јован 14,12-14. 5 Свед. 697. Откр. 12,12.
23 Петок Јован 15,7.8. Сонцето заоѓа во 20 12

24 Сабота Дела 13,26-28. Сонцето заоѓа во 20 13

25 Недела Рим. 12,9-12. 5 Свед. 698. Ефес. 1,2-7.
26 Понеделник 2 Кор. 12,7-9. 5 Свед. 699. Ефес. 2,19-22.
27 Вторник Евр. 4,15.16. 5 Свед. 700. 2 Пет. 1,19.
28 Среда 1 Пет. 4,7.8. 5 Свед. 701. Авакум 2,2.3.
29 Четврток 1 Јов. 3,20-22. 5 Свед. 702. 1 Сам. 2,10-12.
30 Петок 1 Јов. 5,13-15. Сонцето заоѓа во 20 12

ЈУНИ - 2017.
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