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„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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Година XCIV Број 1
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.
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„Најголема воспитна вредност во целата Библија имаат биографиите 
забележани во неа. Овие биографии се разликуваат од сите други по 
тоа што се сосема верни. За било кој ограничен ум е невозможно во сѐ 
правилно да ги протолкува постапките на другиот. Никој освен Оној Кој го 
познава срцето, Кој ги знае тајните извори на побудите и делата не може 
потполно и вистински да го опише карактерот, или да даде верна слика на 
човечкиот живот. Само во Божјата Реч може да се најде таков опис. 

Ниту една вистина Библијата не ја учи појасно од онаа дека нашите 
постапки се резултат на она што сме. Животните искуства се во голема 
мерка плод на нашите сопствени мисли и дела“ – Воспитување, 146.

Во секој период од човечката историја, одделни мажи и жени 
им давале на своите ближни одлични примери за благородноста 
на карактерот. Околностите и условите во општеството природно се 
менувале со текот на времето, но ниту едно општество не може да 
напредува ментално, морално или духовно без интелигентни, храбри и 
самоодрекувачки демонстрации за тоа како треба да се следат начелата.

Вдахновените библиски биографии се единствени затоа што тие се 
вистинити. Кога се појавиле одредени кризи во Божјиот народ, лојалните 
и верни поединци верно го прикажувале квалитетот на послушноста 
и посветеноста на Божјото дело, особини кои многу пати го враќале 
народот кон Бога.

„Ако нашата добра Библија бу била напишана од невдахновени лица, 
таа би изгледала сосема поинаку и би претставувала обесхрабрувачки 
материјал за проучување за заблудените смртници, кои се борат со 
своите природни слабости и искушенија на лукавиот непријател. Но, 
ваква каква што е, таа ни дава точни записи за верските искуства на 
најистакнатите ликови од библиската историја.“ – 4 Сведоштво, 10.

Раните векови на Божјиот верен народ на земјата обезбедуваат богат 
увид кој ќе ни помогне да растеме во благодатта и познавањето на Бога. 
Иако за некои се зборува помалку отколку за другите, овие различити 
биографии се мошне корисни. Затоа, во текот на првиот квартал од 
оваа година, учениците во Саботната школа ширум светот ќе примаат 
благослови од биографиите, фокусирајќи се пред сѐ на искуствата на 
Енох, Јов, Гедеон, Ана, Самсон и Самоил. Ќе се трудиме да научиме 
значајни поуки за да ја зајакнеме нашата вера додека ги посматраме 
Божјите чудесни методи во работата со Неговите деца. 

„Нам ни се потребни токму такви поуки какви што ни дава Библијата, 
зашто покрај откривањето на гревовите нагласена е и казната која 
неизбежно следи. Болката и каењето на виновникот, болниот плач на 
душата ранета од грев, допираат низ вековите и до нашите дни и ни 
говорат колку на човекот, и тогаш, како и денес, му е неопходна Божјата 
милост и простување. Таа нѐ учи дека Бог, иако го казнува гревот, има 
сожалување и му простува на грешникот кој се кае.“ – 4 Сведоштво, 12.

Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

ПРЕДГОВОР
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Сабота, 6. јануари 2018. 

Проект за изградба на црквата во 
Таргу Мурешу, Романија 

Романија е суверена држава која се 
наоѓа во Југоисточна Европа. Се граничи со 
Црното Море, Бугарија, Украина, Унгарија, 
Србија и Молдавија. Таа има површина 
од 238.391 км2, и умерено континентална 
клима. Со 19,94 милиони жители, Романија 
е седма најнаселена држава во Европската 
Унија. Главен град и најнаселен град Букурешт 
е шести по големина град во Европската Унија со 
1.883.425 жители, според пописот во 2011. година.

Големо мнозинство од населението се идентификува како христијани. 
Според пописот од 2011. година, 81% од испитаниците се идентификуваат 
како православни христијани кои припаѓаат на романската православна 
црква. Други деноминации вклучуваат Протестантизам (4,8%), 
Римокатолицизам (4,3%) и грчки католицизам (0,8%).

Пред стотина години, 16 припадници на Адвентистичката црква во 
Таргу Муреш биле исклучени поради својот став во однос на војната. Ова 
го направило Таргу Муреш еден од пионерските градови на картата на 
Реформното Движење. Молитвениот дом кој тогаш е купен подоцна бил 
конфискуван од страна на  комунистите. И покрај тешкото прогонство за 
време на комунистичкиот период, браќата се поклонувале на Господа во 
приватни домови, плаќајќи високи парични казни кога биле фатени од 
тајната полиција.

Во 1990. година, откако Романија повторно станала земја на верска 
слобода, браќата купиле Молитвен дом. Во текот на следните години, 
покрај состаноците на локалната црква, оваа зграда била користена 
за многу здравствени предавања, семинари за исхрана и часови за 
готвење, кои во просек достигале од 250 до 300 луѓе.

И денес, Таргу Муреш е важен центар на нашата црква во Јужното 
Ардеалско поле, во централниот дел на Романската Унија. Со повеќе од 
142.000 жители, Таргу Муреш опфаќа и многу села во кои живеат голем 
број на членови на нашата црква. 

Новиот Молитвен дом стана неопходност. Браќата тешко работеа 
на остварувањето на овој проект и успеаја да стигнат до градење на 
покрив. Сепак, средствата сега се исцрпени. Поради оваа причина, 
вашата помош ќе биде многу ценета!

Нека Господ изобилно ве благослови во вашите дарежливи дарови 
во оваа сабота во месецот и во новата година.

Вашите браќа и сестри од Романската Унија
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       1. лекција      Сабота, 6. јануари 2018.

Кандидат за небото
„Преку вера Енох беше преселен за да не види смрт; и не се 

најде, бидејќи Бог го пресели. Зашто пред преселувањето тој доби 
сведоштво дека Му угодил на Бога.“ - Евреите 11:5.

„Колку пати оние кои и верувале на Божјата Реч, иако самите по 
себе сосема беспомошни, и се спротивставиле на силата на целиот 
свет - Енох, непорочен во срцето, свет во животот, држејќи се цврсто 
за својата вера во победата на праведноста наспроти расипаната 
генерација која му се потсмевала.“ – Воспитување, 254. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 84-89.

Недела                         31. декември

1. ВО ВРЕМЕТО НА МОРАЛНА ИЗОПАЧЕНОСТ

а. Како можеме да го сумираме искуството на седмиот од Адам, 
и како неговата околина е споредена со нашата денес? Битие 
5:18-22.
 
„Никогаш немало и никогаш нема да има време кога моралната 

темнина ќе биде толку густа, како кога Енох живеел живот на 
беспрекорна правда.“ – Bible Commentary, vol. 1, p. 1088.

„И Енох имал искушенија како што имаме и ние. Бил опкружен 
со луѓе кои не биле повеќе пријателски наклонети кон правдата 
од нашата околина. Атмосферата што ја вдишувал била извалкана 
со грев и расипаност, исто како и нашата; но сепак живеел свет 
живот.“ – 2 Сведоштво, 122.

„Браќа и сестри, ние не треба да дозволиме да не носи струјата 
на популарните, широко распространетите сфаќања. Наша 
сегашна должност е да излеземе од светот и да се одвоиме. Ова 
е единствениот начин на кој можеме да одиме со Бога, како што 
правел и Енох.“ – 5 Сведоштво, 535

„Енох не одел со Бога во занес или визија, туку во сите должности 
на секојдневниот живот. Тој не станал испосник (пустиник), не се 
одвоил потполно од светот, бидејќи во светот требало да изврши 
едно дело за Бога.“ – 8 Сведоштво, 329.330.
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Понеделник                           1. јануари

2. ЗДРАВ СТРАВ ОД БОГА

а. Каква инспирација треба да ни даде Еноховото искуство со 
Бога? Битие 5:23,24.

_______________________________________________________________________

„Господ го љубел Еноха бидејќи тој постојано го следел, упорно 
избегнувајќи го беззаконието, искрено трагајќи за небесно знаење 
како би можел совршено да се покорува на Неговата волја. Копнеел 
уште повеќе да се соедини со Бога од кого се плашел, и кого го 
почитувал и обожавал. Бог не можел да дозволи Енох да умре 
како и другите луѓе, туку ги пратил Своите ангели да го одведат на 
небото без да вкуси смрт.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, p. 57.

„Триста години, Енох се стремел за чистота на срцето, како би 
можел да биде во хармонија со небото...

На таква заедница Бог и нас нè повикува. Светоста на карактерот 
на оние кои ќе бидат откупени од луѓето при второто Христово 
доаѓање, мора да одговара на светоста на Еноховиот карактер.“ – 
Gospel Workers, pp. 53, 54.

б. Што му било покажано на првиот пророк во историјата, и 
зошто му била дадена таква визија? Јуда 14:15.

_______________________________________________________________________

„Енох бил првиот пророк меѓу луѓето... Неговиот живот бил 
пример на христијанска конзистентност. Само светите усни треба 
да ја изговараат Божјата реч при осуда и жигосување на гревот.“ – 
Bible Commentary, vol. 1, p. 1088.

в. Какво однесување особено го предизвикува Божјиот гнев во 
христијанската ера? Јуда 5-8,10,11,16; Матеј 11:20,23,24.

_______________________________________________________________________

„Судбината на Содом претставува сериозна опомена не само за 
оние што се виновни за сторениот грев, туку и за сите кои се играат 
со предимствата и со светлината пратена од небото...

Во страшниот суден ден полесно ќе им биде на жителите на 
Содом и Гомор отколку на оние кои знаеле за Христовата љубов, 
а сепак се одвратиле од неа за да уживаат во задоволствата на 
грешниот свет.“ – Патријарси и пророци, 165.
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Вторник                             2. јануари

3. ЦЕЛТА СЕКОГАШ ПРЕД ОЧИТЕ

а. Како Енох ја одржувал својата чистота? 1 Коринтјаните 15:33; 
Тит  1:15,16.

„(Енох) не престојувал меѓу безбожниците. Тој не се населил 
во Содом, мислејќи да го спаси Содом. Тој се сместил со своето 
семејство таму каде атмосферата била што е можно почиста. 
Потоа оттаму повремено би заминувал меѓу жителите во светот, 
пренесувајќи им ја од Бога дадената порака. Секоја посета што ќе ја 
направел во светот за него била болна. Тој видел и сфаќал нешто од 
лепрата на гревот. По објавувањето на својата порака, секој пат со 
себе во своето осамено и повлечено живеалиште би повел и некого 
кој го примил предупредувањето. Некои од нив станале победници, 
и починале пред да дојде потопот. Но, некои живееле толку долго 
под изопаченото влијание на гревот, така што не можеле да ја 
поднесат правдата.“ – Bible Commentary, vol. 1, pp. 1087, 1088.

„Колку поголема и поитна била неговата задача, толку поистрајни и 
поискрени биле неговите молитви. Од време на време повремено се 
повлекувал од општеството. Откако извесно време би се задржал меѓу 
луѓето, трудејќи се да им биде од корист со поука и пример, повторно би 
се повлекувал во осаменост, чувствувајќи глад и жед за божественото 
знаење кое само Бог можел да го даде.“ – Gospel Workers, p. 52.

б. Што можеме да научиме од ставот на Енох? Евреите 11:5.
 
„Бескрајната, неиспитлива Божја љубов откриена во Христа 

станала предмет на неговото размислување ден и ноќ. Тој со сета 
срдечност на својата душа настојувал таа љубов да ја открие на 
оние меѓу кои живеел...

Кога пред неговите очи се отвориле сцените на иднината, Енох  
станал проповедник на праведноста, пренесувајќи им ја Божјата  
порака на сите оние кои сакале да ги слушаат зборовите на 
предупредување...

Оние кои слушале, почувствувале дека Божјата сила делува преку 
Неговиот слуга. Некои го послушале предупредувањето и се откажале 
од своите гревови, но повеќето се потсмевале на свечената порака. 

Во овие последни денови Божјите слуги мораат да му објават 
на светот слична порака, и исто така ќе наидат на неверување и 
потсмев.“ – 8 Сведоштво,329.330.
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Среда                      3. јануари

4. ДА СТАНЕМЕ СЛИЧНИ НА ХРИСТА

а. Во која смисла целта на Енох е пример за нас денес?  
Галатјаните 6:8,9.

„Како што поминувале годините, плимата на човечките 
беззаконија станувала сè подлабока и подлабока, се собирале 
сè помрачни и помрачни облаци на божествениот суд. Но Енох 
- сведокот на верата - се држел за својот пат, предупредувајќи, 
преколнувајќи и проучувајќи, трудејќи се да ја спречи плимата на 
беззаконието и да ги сопре стрелите на одмаздата. 

Луѓето од тоа поколение му се смееле на лудоста на оној кој не се 
трудел да собере злато и сребро, ниту да добие имот на овој свет. Но 
Еноховото срце копнеело за вечното богатство.“ – 8 Сведоштво, 330. 

б. Што треба да ги насочува нашите секојдневни одлуки? 2  
Коринтјаните 5:7; Осија 14:9.

„Доколку било поголемо постоечкото беззаконие дотолку бил 
посрдечен неговиот копнеж за вечниот дом. Иако сè уште се наоѓал 
на земјата, тој со вера престојувал во царството на светлината.“ – 8 
Сведоштво, 330. 331.

„Дали тој (Енох) навистина го гледал Бога на своја страна? Само со вера. 
Тој бил свесен дека Бог е тука, и доследно и принципиелно се држел до 
начелата на вистината. Ние, исто така, треба да одиме со Бога. Кога така 
ќе правиме, нашите лица ќе бидат осветлени со светлината на Неговото 
присуство, и кога ќе се состанеме еден со друг, ќе зборуваме за Неговата 
сила, велејќи: Слава на Бога... Добро е Господе, и добро е словото Господово.

На крајот на времето ќе бидат земени само оние кои на оваа земја 
одржувале постојана врска со Бога на земјата. Оние кои покажуваат дека 
животот им е сокриен со Христа во Бога, секогаш ќе го претставуваат во 
сите нивни животни постапки. Себичноста ќе биде целосно искоренета.

Да се потрудиме да ги сфатиме слабостите кои се толку својствени 
на луѓето, согледувајќи дека човекот паѓа токму тогаш кога за себе 
вообразено има високо мислење. Тогаш ќе бидеме исполнети со 
желба да бидеме онакви какви, според Божјата намера и желба, треба 
да бидеме – чисти, благородни и посветени... Единствената желба на 
нашата душа ќе биде да станеме како Бога.

Тоа била желбата која го исполнувала срцето на Енох... Тој самиот не 
го одредувал својот пат, ниту пак ја истакнувал својата волја, сметајќи 
се доволно способен да управува со својот живот. Тој се борел да биде 
во согласност со божествениот Пример.“ – Bible Commentary, vol. 1, p. 1087.
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Четврток                      4. јануари

5. ПРОЦЕС НА ЧИСТЕЊЕ 
а. Опишете ја конечната победа на сите што ја делат целта на 

Енох? Матеј 5:8.
 
„Небото е полно со благослови кои Тој едвај чека да ги даде 

на оние кои искрено го молат за помош која само Господ може 
да ја даде. Енох со вера постојано гледал во Исуса, во молитва се 
повикувал на Него, верувајќи дека секој Божји збор навистина ќе се 
исполни, така Енох одел со Бога и бил на Негова страна покорувајќи 
се на секој Негов збор.“ – Bible Commentary, vol. 1, p. 1087.

„Колку се малку оние кои се свесни дека имаат идоли кои им се многу 
драги и дека го негуваат гревот! Бог ги гледа тие гревови кои потполно 
нè заслепиле и со Својата „остра косилка“ Тој понекогаш засекува многу 
длабоко за да ве ослободи од тие исклучително сакани гревови. Секој од 
вас сака сам да го избере процесот на чистење низ кој мора да помине. 
Колку тешко секој од нас се согласува да го распне своето „јас“, но кога тоа 
ќе му го препушти на Бога како на Оној Кој ги знае сите наши слабости и 
нашата грешност, Тој ќе одбере најдобар начин да се постигнат саканите 
резултати. И Енох, живеејќи со вера еднакво според Божјата волја, 
постојано наидувал на судири. Тоа може да биде искуство на секој од 
нас. Со целосно обратување и видна промена во својот живот можете 
навистина да бидете Божји деца, не само познавајќи ја Божјата волја туку 
наведувајќи со својот пример и други да тргнат по патот на послушност и 
посветување.“ – 3 Сведоштво, 543.

„(Енох) живеел во време на расипаност и околу него сè било 
изопачено, но тој го вежбал својот ум кон побожност и љубов 
кон чистотата. Зборувал за она што е небесно. Го воспитал својот 
дух да се движи во тој правец и затоа на него бил печатот на 
божественото. Лицето му било осветлено со светлина која сјаела 
од Исусовото лице.“ – 2 Сведоштво, 122.

Петок                       5. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што треба да сфатиме за генерацијата на Енох?
2. Што треба да научиме од судбината на Содом?
3. Објаснете го однесувањето на Енох во врска со неговата  

околина?
4. Со каква намера Енох ја проучувал Божјата реч?
5. Како лекцијата за оваа недела треба да ни донесе надеж? 
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   2. лекција                            Сабота, 13. јануари 2018.  

Енигмата на искушението
„Но, Тој го знае патот мој, нека ме испита, - ќе излезам како злато 

чист.“ – Јов, 23:10.

„Душата која страдала станала трпелива, доверлива, победоносна 
во Господа, под најтешки околности.“ – Testimonies to Ministers, p. 355.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Mess. to Young People, pp. 78-80, 94-98;.               
        Рани списи, 46-48.

Недела                  7. јануари

1. НЕВИНА ЦЕЛ

а. Што е запишано за карактерот на Јов? Јов 1:1; 29:15; 31:6.
_______________________________________________________________________

„Јов не ја запоставил својата должност кон оние надвор од 
неговото домаќинство. Тој бил полн со благонаклонетост, љубезен 
и внимателен, загрижен за интересите на другите.“ – The Review and 
Herald, August 30, 1881.

б. Објаснете ги проблематичните влијанија кои дејствуваат во 
овој свет, скриени зад сцената – и зошто треба да сме свесни 
за нив. Ефесјаните 6:12.

_______________________________________________________________________

„Од Адамовите денови па сѐ до ден денес, нашиот голем 
непријател постојано ја покажува својата моќ во угнетување и 
уништување. Сега се подготвува за својот последен воен поход 
против Божјата заедница. Сите оние кои сакаат да го следат Исуса 
ќе дојдат во неизбежен судир со својот неуморен непријател. 
Колку е посличен еден христијанин на својот божествен Пример, 
толку е посигурно дека ќе стане мета на сатанските напади.“ – 
Големата борба, 510. 

„Кога вашите очи би се отвориле и би го виделе делувањето на 
силите на доброто и злото, тогаш веќе не би имало лесноумност, 
суета, шеги и пародии.“ – 6 Сведоштво, 41. 
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Понеделник              8. јануари

2. РОДИТЕЛСКА БУДНОСТ 
а. Кое сериозно предупредување треба да го научат родителите 

од внимателноста на Јов во врска со големата борба меѓу 
доброто и злото? Јов 1:4,5.

„За родителите би било мошне добро поуките за постојаност и 
побожност да ги научат од овој човек од земјата Уз. Јов... искрено се 
залагал за спасение на своето семејство. За време на свеченостите 
кои ги приредувале неговите синови и ќерки, тој треперел децата да 
не му погрешат на Бога правејќи го она што не Му е по волја. Како 
верен свештеник во домаќинството, тој принесувал жртви за секој од 
нив поединечно. Тој знаел колку гревот е одвратен во Божјите очи, и 
помислата дека неговите деца можеле да заборават на божествените 
барања, го наведувале најсесрдно да се залага пред Бога за нив.“ – The 
Review and Herald, August 30, 1881.

„Вие префрлувате голема одговорност врз проповедникот и сметате 
дека тој е одговорен за душата на вашите деца, а не ја согледувате 
вашата лична одговорност како родители... Со вашиот пример и со 
вашата непостојаност во начелата вие ги расипувате вашите деца. И 
покрај недостатокот од домашно воспитување вие од проповедникот 
очекувате да ги исправува последиците од вашето секојдневно влијание 
и да постигне чудесни достигнувања во изградбата на доблести и 
побожност во нивните срца и животи. Кога проповедникот ќе направи 
сè што може за црквата преку верно советување, трпеливо поучување 
и со сесрдни молитви да ги спаси душите, и сепак во тоа нема успех, 
татковците и мајките често вината ја префрлуваат на него затоа што 
нивните деца не се обратени, додека можеби тоа е последица на 
нивната немарност. Врз родителите почива товар; ќе сакаат ли да ја 
преземат работата која Бог им ја доверил, и верно да ја извршуваат 
таа задача? Дали се подготвени преку пат на христијански развој да 
продолжат понизно, трпеливо и истрајно – напред и само напред, 
учејќи ги така и своите деца?“ – 5 Сведоштво, 494.495. 

„Задачата на родителите е да даваат правило по правило, заповед 
по заповед, овде малку, таму малку. Исправајте ги грешните тенденции, 
не со страст, туку со љубов. Децата можат да се спасат кога татковците 
и мајките верно ќе ја вршат својата работа...

Ние децата ги подучуваме со личен пример кои би сакале тие да 
го копираат. Ако сакаме нашите деца да бидат чисти, непорочни и 
благородни, и ние мораме да бидеме такви. Ако сме измамници, 
тврдејќи дека сме Божји деца, додека нашата нетрпеливост, немир 
и измамата покажуваат дека всушност сме деца на сатаната, нашите 
деца нема да бидат ништо подобри од нас. Сите напори родителите би 
требало да ги вложат во усовршување на христијанскиот карактер.“ -The 
Review and Herald, April 14, 1885.



12 Библиски лекции, Јануари - Март 2018

Вторник                                   9. јануари

3. НАСТАНУВА ТРАГЕДИЈА

а. Што го предизвикало гневот на ѓаволот против Јов? 1:6-11.
_______________________________________________________________________

б. И покрај верноста на Јов, која серија на шокови наскоро дошла врз 
неговиот земен имот и животот на неговите деца? Јов 1:12-19.

_______________________________________________________________________

„Сите страдања не се последица на развратен живот. Јов ни 
е даден како пример на човек, кого сатаната, со Божја дозвола, 
можел да го измачува.  Непријателот му одзел сè што поседувал; 
неговите семејни врски биле прекинати; неговите деца биле 
земени од него.“ – The Signs of the Times, June 21, 1899.

в. Што можеме да научиме од тоа како Јов реагирал на овие  
искушенија? Јов 1:20-22.

_______________________________________________________________________

„Христос е наш Водич и Утешител, кој нè  теши во сите наши 
неволји. Кога Тој ни дава да пиеме горчлива голтка, Тој исто така 
ја држи и чашата на благословот на нашите усни. Тој го исполнува 
срцето со поднесување, со радост и мир кои доаѓаат преку верата, 
и ни овозможува да речеме покорно: Не моја волја, туку нека биде 
Твојата волја Господе.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 270.

г. Иако соочени со тешките обвинувања на сатаната пред 
небесниот универзум, зошто и понатаму можеме да имаме  
надеж? Јов 2:1-6.

„Не постои сила во целото сатанско царство која може да ја 
спречи душата која со едноставна доверба верува во мудроста 
која доаѓа од Бога. 

Христос е нашата моќна тврдина и сатаната нема никаква власт 
над душата која со понизен дух живее еднакво според Божјата 
волја... Секоја душа која е во искушение во Христа може да најде 
совршена и целосна помош. Опасностите и искушенијата можат да 
доаѓаат од сите страни, но целата вселена будно внимава ниеден 
од оние кои се искушуваат да не биде искушуван над она што тој е 
во состојба да поднесе.“ – My Life Today, p. 316.
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Среда                          10. јануари

4. ДА СЕ ОДГОВОРИ СО ВЕРА И МУДРОСТ

а. Објаснете ги следните напади на ѓаволот врз Јов и одговорот 
на верниот човек од Уз. Јов 2:8-10.
 
„Јов бил лишен од сè што имал на овој свет, а потоа заболел 

од толку страшна болест што од него се гаделе и роднините и 
пријателите, а сепак не престанал да се држи за својата честитост 
и својата верност кон Бога.“ – 4 Сведоштво, 525. 

б. Што открива неизмерната длабочина на трагичната ситуација 
на Јов? Јов 2:11-13.

_______________________________________________________________________

в. Што Јов сфатил за својата несреќа, и како апостол Петар ги 
повторува овие мисли заради наша корист? Јов 23:8-10; 1 
петрово 1:3,6,7.
 
„Фактот дека сме повикани да трпиме неволји докажува дека 

Господ Исус гледа во нас нешто драгоцено што Тој сака да го 
развива. Кога во нас не би видел ништо со што може да се слави 
Неговото име, Тој не би трошел време за да нè облагороди. Ние 
не трошиме време во кроење на трње. Христос не прекалува 
безвредни камења во Својата печка, туку скапоцена руда.“ – 7 
Сведоштво, 214.  

г. Зошто Бог сака да ја разбереме вредноста на искушението? 1 
Петрово 4:12,13.
 
„Огнот на искушението не уништува, туку прочистува, 

облагородува и посветува. Без искушенијата ние не би можеле да 
сфатиме колку ни е потребен Бог и колку ни е неопходна Неговата 
помош и би станале горди и самодоволни.

Според тие искушенија коишто те снаоѓаат гледам дека окото 
Господово е над тебе и дека Тој настојува да те привлече кон Себе.“ 
– 8 Сведоштво, 123.124. 

„Не треба да го обесчестуваме Бога со тажно прераскажување 
на неволјите кои ни изгледаат мачни и тешки. Сите искушенија 
кои ги примаме како воспитно средство ќе ни донесат радост.“ – 6 
Сведоштво, 365. 
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Четврток                       11. јануари

5. ПОДГОТОВКА ЗА ПОГОЛЕМИ БЛАГОСЛОВИ
а. Што Господ сака да имаме на ум среде неочекуваните, остри и 

жестоки искушенија? Еремија 29:11; Јован 16:33.
„Бог своите деца ги води по пат кој ним не им е познат, но Тој никогаш 

не ги заборава ниту ги отфрла оние што се надеваат во Него. Тој дозволил 
Јов да го снајдат маки и неволји, но не го заборавил ниту него. Дозволил 
саканиот Јован да биде протеран во самотија на пустиот остров Патмос, 
но токму таму се сретнал со Божјиот Син и од Него го добил Откровението 
исполнето со сцени на бесмртна слава. Бог дозволува Неговиот народ да 
биде опсипуван со искушенија за со истрајност во верата и со послушност 
духовно да се збогати и со својот пример да може да стане извор на сила за 
други. „Зашто ги знам мислите што ги мислам за вас, вели Господ, замислите 
за добро, а не за зло“ (Еремија 29:11). Токму оние искушенија кои нашата 
вера ја ставаат на најтешка проверка и предизвикуваат впечаток како Бог да 
не напуштил, треба најмногу да не приближат до Христа за да можеме сите 
наши товари да ги положиме пред Неговите нозе и да примиме спокојство 
што ќе ни го даде Тој во замена за сето тоа.

Бог својот народ секогаш го проверувал во огнена печка на неволји. Во 
пламенот на усвитената печка вистинското злато на христијанскиот карактер 
се изделува од троскотот. Исус будно го следи процесот на пречистување; 
Тој знае што е потребно за драгоцениот метал да се очисти за да може да 
ги одблеснува зраците на Неговата љубов. Токму со тие тешки искушенија и 
проверки Бог Своите слуги ги учи и ги прави кротки. Тој гледа дека поединци 
имаат способности што успешно би можеле да се употребат во Неговото дело 
и нив Господ ги става на проверка. Во своето провидение Тој ги доведува 
во положба и во околности кои претставуваат проба и проверка за нивниот 
карактер и им ги откриваат недостатоците и слабостите за кои дури ни самите 
тие не знаеле. Тој им дава можност да ги отстранат тие недостатоци и да се 
оспособат за Неговата служба. Им ги покажува нивните слабости и ги учи да се 
потпрат на Него како на своја единствена помош и сигурност. Така се остварува 
Неговата цел. Тие се изградуваат, се воспитуваат, се дисциплинираат и се 
приготвуваат да ја исполнат големата задача, онаа заради која им се дадени 
нивните способности.“ – Патријарси и пророци, 129.130. 

Петок                         12. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како постојаната свест за големата борба треба да влијае на нас?
2. Што родителите треба да сфатат, додека се заострува големата борба? 
3. Зошто Јов можел релативно мирно да одговори на нападите? 
4. Следниот пат кога ќе се појави неочекувано искушение, на што 

треба да се сетам?
5.  Зошто ќе раснеме ако на искушенијата гледаме на позрел начин?
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 3. лекција            Сабота, 20. јануари 2018.

Трпението на Јов
„Ете, блажени се оние што истрајаа. Сте чуле за трпението на Јов.“ – 

Јаков 5:11 (прв дел).

„Бог дозволил да те снајдат сите тие искушенија за, минувајќи низ 
сето тоа, спокојно да донесуваш мирољубиви плодови на правдата.“ – 
3 Сведоштво, 416. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 5 Сведоштво, 341-348.

Недела                  14. јануари

1. НАДЕЖ ЗАД ОБЛАЦИТЕ

а. Како Јов, со оглед дека бил само човек, се чувствувал поради 
својата неволја? Јов 3:1-3,9-11,20-22.

б. За што треба да размислуваме во тешки времиња? Јов 5:17-19.

„Вистински момент да веруваме е токму тогаш кога мислиме 
дека сме лишени од Духот. Кога изгледа дека густи темни облаци 
лебдат над душата, токму тогаш е време со жива вера да ја 
пробиеме темнината и да ги растуриме облаците.“ – Рани списи, 72.

„Христос ѝ приоѓа на секоја ранета душа за да ја излекува. 
Животот полн со откажувања, маки и страдања може да биде 
осветлен со скапоценото откритие на Неговата присутност.

Бог не сака после болката што нè тишти да останеме наведнати 
со рането и скршено срце. Тој сака својот поглед да го кренеме горе 
и да го сретнеме Неговото драго лице полно со љубов. Спасителот 
кој благословува стои крај многумина чии што очи толку заслепеле 
од солзи што дури и не Го забележуваат. Тој сака да нè фати за 
рака и да нè поттикне во Него да гледаме со детска доверба, 
дозволувајќи Му да нè води. Неговото срце е секогаш отворено за 
нашите неволји, таги и искушенија. Тој нас нè љубел со вечна љубов 
и нè опкружувал со нежна добрина. Од срце секогаш можеме да 
се потпреме на Него и да размислуваме за Неговата добрина ден 
и ноќ. “Тој ќе ја издигне душата над секојдневните таги и неволји и 
ќе ја воведе во царството на мирот.“ – Мисли од гората, 12.
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Понеделник                  15. јануари

2. ЧИЕ СРЦЕ СМЕ СКЛОНИ ДА ГО ИСПИТУВАМЕ?

а. Зошто Јов се стремел да го преиспита своето срце? Изреки 
26:2; Јов 9:1-4; 10:1,2.

„Животните искуства се во голема мерка плод на нашите 
сопствени мисли и дела.“ – Воспитување, 146.

б. Кога ќе нè снајдат неочекувани страдања, зошто е мудро 
да го следиме примерот на на Јов за самоиспитување? 2 
Коринтјаните 13:5; Псалм 139:23,24.

„Ако секој би испитал и видел кои гревови се кријат во неговото 
срце и ја затвораат вратата на Исуса, тој би го сфатил делото кое 
треба да го изврши и би бил подготвен другите да ги почитува повеќе 
од себе. Тој повеќе нема да се стреми да ја извади раската од окото 
на својот брат, додека во неговото око се наоѓа греда.“ – Historical 
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 213.

в. Зошто Исус нè предупредува да не бидеме брзи да судиме за 
причините на маките на другите? Лука 13:1-5. 

г. Објаснете го одговорот на Јов кога пријателите погрешно ја 
процениле неговата неволја. Јов 16:1-3.

„Во неговата чаша била дотурена уште една капка на горчина. 
Неговите пријатели, сметајќи дека неволјата може да биде само 
казна за грев, ја напаѓале неговата изранета и натоварена душа со 
своите обвиненија дека правел зло.“ – Воспитување, 155. 

„Во нашиот свет постои злоба, меѓутоа сите страдања не се 
резултат на изопачениот начин на живеење. Во речта Божја Јов е 
јасно прикажан како човек кого сатаната, кога тоа му било дозволено, 
го изложил на тешко искушение и страдања. Непријателот одзел од 
него сè што поседувал; децата биле одземени од него, и сите семејни 
врски биле раскинати. Телото одредено време било покриено 
со одвратни рани и тој многу страдал. Пријателите кои дошле да 
го тешат, настојувале да го убедат дека самиот со својот грешен 
живот е одговорен за неговите маки... Настојувајќи упорно да го 
прикажат за виновен пред Бога, и дека ја заслужил Неговата казна, 
го доведувале до уште потешки искушенија, а Бога го прикажувале 
во лажно светло.“ – Bible Commentary, vol. 3, p. 1140.
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Вторник                            16. јануари

3. ОДРАЗ НА БОЖЕСТВЕНИОТ УТЕШИТЕЛ

а. Што треба да научиме од ставот на Јов кон неговите пријатели? 
Јов 16:4,5.

„Нека ниеден христијанин не се најде како обвинувач на браќата. 
Сатаната е оној кој го носи овој епитет; тој ги обвинува пред Бога 
дење и ноќе; тој ги поттикнува непријателите на нашата вера да 
нè обвинуваат, а ги наведува и оние кои ја имаат истата драгоцена 
вера да се критикуваат и осудуваат едни со други. Ние не треба да 
учествуваме во неговото дело. Ова се денови на искушение и на 
голема опасност; непријателот на душата е на трагата на секој од нас. 
Додека стоиме одвоени од светот, треба да напредуваме заедно во 
вера и љубов. Обединети, ние сме силни; поделени, ние сме слаби.

Ние сме повикани да се љубиме како браќа, да бидеме 
благородни, љубезни, трпеливи, да оддаваме почит еден на друг.“ 
– Historical Sketches, pp. 213, 214.

б. Како ние, како псалмистот, треба да се утешиме кога ниеден 
човек не ја разбира и не сочувствува со нашата болка или тага? 
Псалм 27:10; 73:25,26.

„Во искуството на сите нас има вакви моменти на големи 
разочарувања и крајни малодушности, кога мора да ја испиеме чашата 
на болката, кога ни е тешко да веруваме дека Бог е сѐ уште добротвор 
на земските деца и полн со љубов кон нас, кога немир ја обзема душата 
и смртта ни изгледа поубава од животот. Во тие моменти мнозина губат 
вера во Бога и стануваат робови на сомнеж и неверство. Кога во тие 
денови би можеле да ја сознаеме смислата на Божјото провидение 
со своите духовни очи, би виделе ангели кои се трудат да нѐ спасат од 
самите нас, да нѐ доведат на основа која е поцврста од вечните планини, 
и во нас би се појавила нова вера и нов живот.“ – Пророци и цареви, 162.

„Набљудувајќи го манифестирањето на големата Божја милост и 
Неговата постојана љубов, а не мрачните поглавја од нашиот живот, ние 
многу повеќе ќе пројавуваме благодарност, отколку што ќе се жалиме. 
Ќе зборуваме за Божјата верност и љубов, за Христа како верен, нежен и 
сочувствителен пастир на Своето стадо, кое според Неговата изјава, никој 
нема да го грабне од Неговите раце. Говорот на срцето на вистинските 
Божји верници нема да биде себично мрморење и негодување, туку од 
нив како од бистра река ќе се излева благодарност.“ – 6 Сведоштво, 367.
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  Среда                       17. јануари

4. РАЗВИВАЊЕ НА ТРПЕНИЕ

а. Кое гледиште ни помага да развиеме трпение во искушението? 
Јаков 5:10; Плачот на Еремија 3:31-33.
 
„Животот е постојана школа. Додека е на овој свет, христијанинот 

мора да се сретне со негативни влијанија. Ќе постојат провокации 
да го тестираат нашиот темперамент; но христијанските доблести 
ќе се развиваат токму во ваквата борба. Ако кротко ги поднесуваме 
навредите и нападите, ако на навредливите и нападните зборови 
одговараме смирено, тоа е знак дека во нашето срце престојува 
Христовиот Дух, дека како прачките се храниме со сокот од живата 
лоза. Во овој живот ние се наоѓаме во Христовата школа, во која 
треба да научиме да бидеме кротки и скромни. На денот на 
конечната пресметка ќе ги видиме сите пречки со кои сме морале 
да се бориме, сите напријатности и тешкотии што сме морале да 
ги поднесуваме и практичните поуки преку кои сме ги научиле 
начелата на христијанскиот живот. Ако во таквите прилики 
заземеме правилен став, тие во нас ќе развијат карактер сличен на 
Христовиот, со кој христијаните се разликуваат од останатиот свет.

Постои висок стандард што треба да го постигнеме ако сакаме 
да бидеме Божји деца, благородни, чисти, свети и непорочни; 
меѓутоа за да ја достигнеме овој стандард, потребно е да 
поминеме преку процес на чистење. А како би дошло до тоа, кога 
не би имале тешкотии со кои би се покажала нашата трпеливост и 
истрајност? Овие неволји не се најмалите благослови во нашето 
искуство. Нивната цел е да нè зацврстат и да нè направат одлучни 
да успееме. Ние треба да ги искористиме како средства со кои Бог 
ни помага да се победиме себеси, без да дозволиме тие да нè 
спречуваат, обесхрабруваат и уништат.“ – 5 Сведоштво, 344.345. 

б. Како Библијата го поврзува искушението со трпението? 
Римјаните 5:3,4.

„Господ често нè доведува во различни положби во животот за 
да нè поттикне на поинтензивни напори во таа насока. Во Своето 
провидение, Тој понекогаш дозволува да доживееме и непријатности, 
за да го испита нашето трпение и нашата вера. На тој начин ни пружа 
поуки како секогаш треба да се потпреме на Него и од каде треба 
да очекуваме помош кога ќе се најдеме во неволја. Така стекнуваме 
практично познавање за Неговата божествена волја, што ни е толку 
потребно во нашето животно искуство. Токму во најострите судири со 
сомневањето и стравот, верата станува посилна.“ – 4 Сведоштво, 116.117. 
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Четврток                                    18. јануари

5. ИЗМАЧУВАЊЕ ВО МОЛИТВА
а. Зошто денешните искушенија се значајни за борбата која е 

пред нас? Захарија 13:9.
„Божјата љубов кон Неговите деца во текот на нивните најтешки 

искушенија е исто така силна и нежна како и во деновите на нивната 
најсветла благосостојба; но поради нив самите е потребно да 
поминат низ огнената печка на неволји; сѐ на нив што е земно мора 
да изгори, за во нив совршено да може да се огледа Христовиот лик.

Времето на неволја и страв, какво што е пред нас, бара вера 
која може да поднесе умор, одложување и глад  - вера која не се 
губи и кога најтешко е искушувана. Времето на милоста се дава на 
сите да би можеле да се подготват за ова. Јаков одолеал затоа што 
бил истраен и решителен. Неговата победа претставува очигледен 
доказ за силата на истрајната и усрдна молитва. Сите кои ќе се фатат 
за Божјите ветувања толку цврсто како што и тој се фатил и кои во 
молитвата ќе бидат толку усрдни и истрајни како што бил и тој, ќе 
одолеат како што одолеал и тој. Оние кои не сакаат да се одречат од 
самите себе, да се понижат пред Бога и да се молат долго и усрдно 
за Неговиот благослов, нема ниту да го примат. Да се бориш во 
молитва со Бога  - колку малку од нив знаат што значи тоа!...

Сега е време да се запознаеме со Бога проверувајќи ги Неговите 
ветувања. Ангелите ја бележат секоја усрдна и искрена молитва. 
Побрзо треба да се откажеме од себичните задоволства, отколку 
да го занемариме постојаното одржување на врската со Бога 
во молитва. Најголемата сиромаштија и самооткажување со 
Негово одобрување се подобри отколку сите богатства, почести, 
удобности и пријателства кои Тој не може да ги одобри. Мораме 
да најдеме време за молитва. Ако дозволиме земните интереси 
да ги обземат мислите и срцето, Господ може да ни даде време 
така што ќе ги одземе нашите идоли од злато - куќите и плодните 
земји.“ – Големата борба, 621.622.
Петок                         19. јануари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каде е Бог кога луѓето како Јов страдаат? 
2. Како јас можам да бидам виновен како и пријателите на Јов?
3. Што треба да правиме кога се чини дека нема одговор на 

нашите страдања?
4. Како искушенијата развиваат трпение?
5. Опишете го искуството кое ни е потребно во подготовката за 

финалните настани.
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4. лекција                  Сабота, 27. јануари 2018.

Слава само на Бога
„Тој нè спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку 

по Својата милост.“ - Тит 3:5 (прв дел). 

„Ние немаме ништо што би не препорачало кај Бога; но молбата која 
можеме сега и секогаш да ја изнесеме е нашата целосно беспомошна 
состојба. Таа состојба прави Неговата откупувачка сила да биде 
неопходна.“ ¬– Копнежот на вековите, 317.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Воспитување, 253–261.

Недела                     21. јануари

1. СТРАДАЊАТА НА ЧЕСТИТИОТ ЧОВЕК

а. Опишете ги доблестите кои го карактеризирале секојдневниот 
живот на Јов. Јов 29:5,8-16.
 
„Бог во Својата Реч дава слика на човек кој напредува - чиј 

живот е успешен во полн смисол на зборот, човек кому и Небото и 
Земјата радосно му оддаваат почест.“ - Воспитување, 142. 

б. Која трајна поука можеме да ја научиме од искушенијата на 
Јов? Псалм 34:18,19.
 
„Човечките суштества сосема природно ја прифаќаат 

претпоставката дека големата несреќа е сигурен показател на 
големи злосторства и тешки гревови; но со таквото мерење на 
карактерот луѓето често покажуваат погрешно сфаќање. Ние не 
живееме во времето кога за гревот веднаш се плаќала казна. 
Живеејќи заедно, добрите и злите се помешани, и несреќите 
доаѓаат на сите. Понекогаш луѓето ја минуваат граничната линија 
на Божја заштита, и тогаш сатаната ја покажува својата моќ 
над нив, а Бог не се меша. Јов бил тешко погоден, а неговите 
непријатели упорно се обидувале да го натераат да признае дека 
неговото страдање е последица на неговиот грев, и го натерале 
да се чувствува под осуда. Според она што му се случило тие го 
прикажувале како голем грешник.“ - Bible Commentary, vol. 3, p. 1140.
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Понеделник                    22. јануари

2. ПОВИК ЗА БУДЕЊЕ 

а. Иако совеста на Јов била чиста и неговиот живот полн со 
доблести, што Бог сакал Неговиот верен слуга да научи? Јов 
38:1-7; 39:34,35.
 
„Секој отворен цвет, секој лист со своите нежни жили ќе сведочи 

за бескрајната вештина на големиот Уметник. Масивните карпи и 
високите планини, кои се издигаат во далечина, не се резултат 
на случајноста. Тие тивко зборуваат за Оној Кој седи на престолот 
на универзумот – висок и  возвишен... Сите Негови планови се 
совршени. На каква стравопочит и на каква побожност треба да нè 
инспирира Неговото име!“ – Our High Calling, p. 251.

  
б. Како Јов одговорил на Божјиот повик за будење? Како треба 

да одговорат сите кои, како и Јов, можат да бидат сурово 
неразбрани и неправедно обвинувани од другите? 
 
„Поедини кратковиди и неискусни луѓе не се во состојба во својата 

ограничена претстава да ги сфатат чувствата на оној кој во делото 
на спасување на душите со сета своја душа долго и нераскинливо 
е врзан со Христа. Неговите побуди и постапки погрешно ги 
толкуваат и оние кои се сметаат за негови пријатели. Сè додека не 
бил принуден како Јов најсесрдно да се моли: Спаси ме од моите 
пријатели. Во случајот на Јов Бог ги земал Работите во Свои раце. 
Неговото трпение било тешко искушувано; но кога Бог проговорил, 
исчезнала неговата мрзоволност. Оправдувањето на самиот себе, 
кое му било неопходно за да се спротивстави на осудата на своите 
пријатели, не било потребно пред Бога, Кој никогаш и во ништо не 
греши. Кога Господ му рекол на Јов: „Препашај се како човек, Јас ќе 
те прашам, а ти одговарај,“ патријархот го препознал божествениот 
глас и свесен за својата грешност, во душата се наведнал пред Бога, 
велејќи понизно: „Се кајам во прав и пепел.“ – 3 Сведоштво, 509. 

 „Живееме во опасни времиња. Адвентистите на седмиот ден 
исповедаат дека се Божји народ кој ги држи Неговите заповеди, но 
тие го губат нивниот посветен дух. Овој дух на почит кон Бога ги учи 
луѓето како да му пристапат на Создателот – со светост и стравопочит 
преку вера – не само во свое име, туку преку Посредник. На тој 
начин човекот останува цврсто втемелен, независен од околностите 
што го снаоѓаат.“ – Notebook Leaflets, vol. 1, p. 121.
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Вторник                     23. јануари

3. БОЖЈАТА ИЗОБИЛНА БЛАГОДАТ

а. Што треба да научиме од Божјата конечна пресуда во врска со 
Јов и неговите пријатели? Јов 42:7-9.

_______________________________________________________________________

б. Што Бог тогаш направил за Јов? Јов 42:10-17; Псалм 66:10-12. 
_______________________________________________________________________

„Од најдлабоко очајување и малодушност, Јов се воздигнал до 
височините на цврста вера во милоста и спасоносната Божја сила.“ 
– Пророци и цареви, 163.  

И кога Јов за момент се загледал во својот Творец, се згрозил од 
себеси и се покајал во прав и пепел. Господ тогаш го благословил, 
така што последните години биле најдобри од неговиот живот.“ – 
Пророци и цареви, 164.  

в. Зошто ставот на верниот Јов треба да го вдахне секој 
христијанин? Јаков 5:11; Ефесјаните 2:8-10. 

_______________________________________________________________________

„Оние што живеат во најблиска заедница со Спасителот, 
најдобро ќе ја запознаат непостојаноста и грешноста на човековата 
природа, и својата надеж ќе ја полагаат само на заслугите на 
распнатиот и воскреснатиот Спасител.“ – Големата борба, 471.  

„Во неговиот божествен ред, во неговата наклоност кон нас, 
која не сме ја заслужиле, Господ одредил добрите дела да бидат 
наградени. Ние сме прифатени само преку Христовите заслуги, а 
делата на милоста, делата на љубовта кои ги чиниме, се плодови 
на верата и тие стануваат благослов за нас; зашто луѓето треба 
да бидат наградени според нивните дела. Токму мирисот на 
Христовите заслуги ги прави нашите дела прифатливи за Бога, 
како што благодатта нè оспособува да правиме добри дела за кои 
примаме награда од Бога. Нашите дела сами по себе и сами од себе 
немаат заслуги. Кога ќе направиме сè што можеме да направиме, 
ние треба да се сметаме за залудни слуги. Ние не заслужуваме 
никаква благодарност од Бога. Ние само сме го правеле она што 
било наша должност да го направиме, а добрите дела не сме 
можеле да ги направиме со силата на нашата грешна природа.“ – 
Review and Herald, January 29, 1895.
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Среда                     24. јануари

4. ХРИСТОС ВОЗДИГНАТ

а. Што треба да сфатиме за духовните потреби на Јов (или било кој 
друг човек) дури иако тој бил толку доблесен? 1 Петрово 1:18,19.
 
„Молитвите, пофалбите и покајното признавања на гревот 

се издигаат од вистинските верници како темјан до небесната 
светиња. Но бидејќи поминуваат преку расипани човечки канали, 
тие се толку осквернети, што ако не се прочистат со крв, тие 
никогаш не можат да имаат никаква вредност пред Бога. Тие не се 
издигаат во беспрекорна чистота, и ако Посредникот кој се наоѓа 
од десната страна на Бога, не ги очисти и не ги претстави преку 
Својата праведност, тие не можат да бидат прифатливи за Бога. Сите 
темјани од земните светињи мора да бидат навлажнети со капките 
на Христовата крв која чисти.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 344.

„Колку повеќе го имаме Христовиот Дух, толку повеќе ќе станеме 
попонизни. Кога ќе добиеме јасна претстава за Христа, од нашите 
усни нема да излезе ниеден збор на самовозвишување. Кога Господ 
на Јов му го прикажал Своето величество, Јов престанал да ја брани 
својата праведност. Ја чувствувал својата грешност, и се понижил 
пред Божјата чистота и светост. ‘Затоа јас се откажувам’, рекол тој, 
‘и се покајувам во прав и пепел’ (Јов 42:6). Сепак, преку перото на 
вдахновението, Бог го претставува Јов како совршен и праведен, 
како оној кој се бои од Бога и го избегнува злото. ‘Зашто на земјата 
нема друг како него’ (Јов 1:8).“ – The Signs of the Times, August 11, 1898.
б. Како знаеме дека Јов верувал во Христа како свој Спасител? 

Јов 19:25-27. На која вдахновена одлука ова треба да го наведе 
секого од нас?

„Доделени ти се драгоцени часови на милост во кои треба да 
изградиш исправен карактер...даден ти е период на време во кој треба 
да го откупиш своето загубено време. Ти не си во состојба со сопствени 
сили да ги отфрлиш своите мани и заблуди; тие во тебе раснеле со 
години, бидејќи не си ја видел сета нивна одвратност, ниту решително си 
ги отфрлил во Божја сила. Мора со жива вера да се потпреш на моќната 
рака која може да те спаси. Понизи го своето гордо и самоправедно 
срце пред Бога; поклони се длабоко и падни пред Неговите нозе во 
својата грешност. Посвети се на делото на подготовка. Не мирувај се 
додека не можеш навистина да речеш: Мојот Откупител е жив, и 
бидејќи Тој живее и јас ќе живеам исто така.“ – 2 Сведоштво, 88.
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Четврток                  25. јануари

5. ВЕРУВАЊЕ ВО БОЖЈАТА ДОБРИНА
а. Кога изгледите се мрачни, кој став нè зајакнува да ја следиме 

верата на Јов? Јов 13:15,16.

„Ние можеме да одиме по видување додека е тоа можно, но кога веќе 
нема да бидеме во состојба јасно да го видиме патот, тогаш треба својата 
рака да ја ставиме во раката на небесниот Отец и да се препуштиме 
на Неговото водство. Постојат вонредни ситуации во животот кај сите 
нас, во кои не можеме да се потпреме на видот, ниту да веруваме во 
сеќавањата или искуството. Сè што можеме е едноставно да веруваме и 
да чекаме. Ние треба да го почитуваме Бога и да Му веруваме бидејќи 
Тој е наш небесен Отец.“ – Manuscript Releases, vol. 19, p. 186.

„Дали лесно подлегнувате на мрачни чувства и малодушност? 
Немојте да стравувате ни во најцрните денови кога се изгледа 
изгубено. Имајте вера во Бога.“ – Пророци и цареви, 164.  

б. Како историјата на Јов го илустрира оправдувањето со вера, 
и како оваа тема треба да се одразува во нашите животи? 
Римјаните 5:1-5; Тит 3:3-7.

„Божјиот тест можеме да го издржиме само ако се надеваме во 
Христовата сила и праведност. Ние ќе мораме да го воспитаме својот 
ум, и повторно и повторно да се сеќаваме на фактот дека Христовата 
рака почива врз нас. Со својата божествена усна Тој изјавил: ‘Без Мене 
не можете да направите ништо’, но преку Христа можеме да сториме 
сè. Не е на нас да го одредиме патот по кој ќе одиме; но ако сè што ни се 
случува го прифатиме како Божјо провидение, дури и нашата неволја 
ќе изгради трпение; затоа не треба да потонеме во обесхрабрување 
додека со вера гледаме кон Исус.“ – The Signs of the Times, March 28, 1892.

 Петок                       26. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто јас можам да бидам во опасност погрешно да го 

проценам случајот на човекот кој страда? 
2. Што е речиси исчезнато во Божјата служба, но сепак е од 

суштинско значење?
3. Што го тргнало Јов од неговата беда?
4. Зошто е толку важно да се потпираме на божествениот Откупител?
5. Без оглед на тоа во колку тешка ситуација сме, што секогаш 

треба да имаме на ум?
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Сабота, 3. февруари 2018.

Дар во првата сабота 
За хуманитарна помош за 

загрозените во несреќите

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

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

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

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

Вашите браќа од одделот за добротворна работа



26 Библиски лекции, Јануари - Март 2018

    5. лекција             Сабота, 3. февруари 2018.

Време на духовна криза
„Затоа, возљубени мои, одбегнувајте го служењето на идолите.“ – 1 

Коринтјаните 10:14.

„Секогаш постоел еден мал остаток оние што му останале верни 
на Бога; и Господ од време на време подигал верни и храбри луѓе да го 
уриваат идолопоклонството и да го ослободуваат Израел од неговите 
непријатели.“ – Патријарси и пророци, 545.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 543-547. 

Недела                         28. јануари

1. ВИНОВНИ ПРЕД БОГА

а. При населувањето на Ханан, што Израел занемарил да 
направи? Судии 1:28-33.
 
„Господ од своја страна верно ги исполнил ветувањата дадени 

на Израел; Исус Навин ја совладал моќта на Хананците и ветената 
земја им ја поделил на израелските племиња. Потпирајќи се врз 
сигурната Божја поддршка, тие требало само да го надополнат 
делото, преостанатите староседелци да ги истераат од земјата. 
Но тие пропуштиле да го сторат тоа. Впуштајќи се во сојуз со 
Хананците, тие ја прекршиле изричната Божја заповед и така не 
го исполниле основниот услов под кој хананската земја им била 
ветена.“ – Патријарси и пророци, 543.    

б. Што покажува дека ова било мошне сериозно задача? Излез 
23: 24,25.

„Уште во првите соопштенија што им ги дал Бог на Синај, биле 
предупредени да се пазат од идолопоклонството...

Но, занемарувајќи ја високата цел што им била наменета, 
тие удобно се сместиле и потонале во уживања. Ја пропуштиле 
можноста да го завршат освојувањето на земјата.“ – Патријарси и 
пророци, 543.544.  
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Понеделник                     29. јануари
 

2. ВИСОКАТА ЦЕНА НА НЕМАРНОСТ
а. Со тоа што не ја извршил својата должност пред Бога, што се 

случило со Израел, и како ова претставува исполнување на 
пророштвото? Псалм 106:35-40; Броеви 33:55. 
 
„Додека уште било живо поколението што го упатувал Исус 

Навин, идолопоклонството не земало толкав замав, но родителите 
го приготвиле патот за отпад на своите деца. Со непочитување на 
Божјите ограничувања од страна на оние што влегле во хананската 
земја, посеано е семе на зло што продолжило да донесува горчливи 
плодови на многу поколенија. На Евреите нивните едноставни животни 
навики им осигурувале благодат на телесно здравје; но дружејќи се 
со незнабошците, биле наведени да му попуштаат на апетитот и на 
страстите, што постепено ја намалувало нивната телесна сила и им 
ги слабеело духовните и моралните сили. Израелците поради своите 
гревови биле одвоени од Бога. Биле лишени од неговата сила и не 
биле веќе надмоќни над своите непријатели. Така најпосле биле 
покорени токму од оние народи што тие со Божја помош можеле да 
ги покорат.“ – Патријарси и пророци, 544.545.

б. Кој чекор Господ конечно бил принуден да го преземе, и зошто 
ова прашање треба сериозно да го сфатиме во нашите дни? 
Судии 2:12; Псалм 78:58,60,61.
  
„Најтешкиот грев – идолопоклонството - постои во црквата. Сè 

она што стои помеѓу христијанинот и неговата сесрдна служба на 
Бога, зема форма на идол, а најтешкиот грев на идолопоклонството 
е самото идолопоклонство.“ – The Paulson Collection, p. 343.

„Слично на стариот Израел, црквата го посрамила Бога со тоа 
што се одвоила од светлината, ги занемарила своите должности 
и ги злоупотребила големите предности кои ѝ се дадени како на 
избран Божји народ за да изгради свет карактер. Нејзините членови 
го прекршиле заветот според кој морале да живеат само за Бога. Се 
здружиле со себични и суетни луѓе.“ – 2 Сведоштво, 441.442. 

„Бог ги класира како идолопоклоници и оние кои веруваат во 
сопствената мудрост, во своите планови, мислејќи дека успехот 
зависи од нивното богатство и моќ, стремејќи се своите позиции 
да ги зајакнат преку сојуз со луѓе, кои светот ги нарекува за големи, 
но кои не успеваат да ги распознаат  задолжителните барања на 
Неговиот закон.“ – The Review and Herald, March 15, 1906.
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Вторник                     30. јануари

3. БЕГАЊЕ ОД ИДОЛОПОКЛОНСТВО
а. Кои апели во врска со идолопоклонството им се упатени 

на оние кои живеат во христијанската ера? 1 Коринтјаните 
10:14; Галатјаните 5:19-21. Опишете ја зачудувачката визија 
покажана на Господовиот гласник за опасностите од ова зло.
 
„Голема група незнабожечки идолопоклоници исполнета со 

јарост и бес носеше црно знаме, на кое се гледаа форми на сонце, 
месечина и ѕвезди. Потоа ми беше покажана друга група која што 
носеше чисто бело знаме со натпис: “Чистота и светост на Господа.” На 
нивните лица се гледаше цврстина и небесно спокојство. Видов како 
им се приближуваат незнабожечките идолопоклоници а потоа се 
случи големо крвопролевање. Мнозина христијани исчезнаа; меѓутоа 
нивната група ги збиваше своите редови и уште поцврсто го држеше 
своето знаме. Додека мнозина паѓаа, останатите се собираа околу 
знамето и ги заземаа нивните места.

Видов дека идолопоклониците се договараа нешто. Бидејќи не им 
појде од рака да ги победат христијаните, направија поинаков план. Го 
спуштија своето знаме и потоа и се приближија на онаа непоколеблива 
чета на христијани изнесувајќи им свои предлози. На почетокот нивните 
предлози биле целосно одбиени. Но потоа видов како христијаните 
меѓусебно се договараат. Некои изјавија дека ќе го спуштат знамето и 
ќе ги прифатат предлозите за да си ги спасат животите, а подоцна ќе 
добијат сила и повторно ќе го подигнат знамето помеѓу незнабошците. 
Меѓутоа, неколкумина од нив не сакале да прифатат ваков план, цврсто 
одлучувајќи попрво да умрат држејќи го високо знамето отколку 
да го спуштат. Потоа видов дека многумина го спуштија знамето и 
се соединија со незнабошците, додека оние малубројните сѐ уште 
поцврсто и повисоко го држеа. Видов дека поединци постојано ги 
напуштаат редовите на оние кои го носеа чистото знаме и преминуваа 
во редовите на идолопоклониците под нивното црно знаме за заедно 
со нив да ги прогонуваат оние кои го држеа белото знаме. Мнозина 
биле убиени но сепак белото знаме било високо воздигнато а нови 
верници му приоѓаа и се собираа околу него.“ – Рани списи, 211.212.

б. Наведете уште еден вообичаен облик на идолопоклонство. 
Колосјаните 3:5,6.
 
„Секоја лакомост е осудена како идолопоклонство. Секое 

себично попуштање пред своите нескротливи желби претставува 
престап во Божјите очи.“ – Христовите очигледни поуки, 261.
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Среда                      31. јануари

4. ПОТРЕБЕН Е ИЗБАВИТЕЛ

а. Колку биле горки последиците од идолопоклонството на 
Израел во времето на судиите? Судии 6:1-5.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Дивите и груби пустински племиња „навлегуваа како 
скакулци“ во Израеловата земја заедно со своите стада крупен и 
ситен добиток (Судии 6,5). Се ширеле од Јордан до филистејската 
долина како опасна чума. Наидувале штом жетвата почнувала да 
пристигнува и останувале додека не би биле собрани и последните 
земни плодови. Ги пустеле, ограбувале и малтретирале жителите, 
а потоа повторно се враќале во пустината. Поради тоа Израелците, 
кои живееле во внатрешноста на земјата, биле присилени да 
ги напуштаат своите домови и да бегаат во градовите што биле 
опашани со ѕидови, барајќи заштита во тврдините, па дури и во 
планинските пештери, скриени меѓу карпите.“ – Патријарси и 
пророци, 546.

б. Што конечно направиле Израелците, и каков милосрден 
одговор добиле? Судии 6:6-10.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Кога луѓето во својата мака повторно си спомнале за Божјите 
опомени и ги признале своите гревови, Бог повторно им подигнал 
избавител.“ – Патријарси и пророци, 546.

в. Кој знаменит човек тогаш бил подигнат од Бога? Зошто? Судии 
6:11-14; Изреки 4:26; Агеј 1:7.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Работејќи така во тајност и мир, Гедеон бил жалосен поради 
постоечката состојба и размислувал како би можел да се скрши јаремот 
на угнетувачот на неговиот народ.“ – Патријарси и пророци, 546.

„Оној чиј ум е отворен за Словото Божјо внимателно и со молитва 
ќе го одмерува секој свој чекор, како би можел да го прослави Бога 
и да се одржи на Неговиот пат.“ – That I May Know Him, p. 251.
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Четврток                    1. февруари
 

5. ПОНИЗЕН ЧОВЕК ОД АКЦИЈА 

а. Што треба да научиме од ставот на Гедеон кога му се обратил 
небесниот гласник? Судии 6:15,22,23.

_______________________________________________________________________

„Кога Бог ги праќал Своите ангели да разговараат со луѓето 
или да направат нешто за нив, луѓето сфаќајќи дека виделе Божји 
ангел и дека разговарале со него, биле преплашени мислејќи дека 
мора да умрат. Тие имале толку возвишена претстава за страшното 
величество и силата на Бога така што мислеле дека ќе бидат 
уништени и при самото среќавање со некој што доаѓа директно од 
Неговото свето присуство.“ – 1 Сведоштво, 410. 

б. Која важна задача Гедеон ја извршил, која била од витално 
значење за почеток на реформацијата меѓу неговиот народ? 
Судии 6:24-27.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Божјиот налог бил верно извршен. Знаејќи дека ќе наиде на 
отпор ако се обиде тоа да го стори јавно, Гедеон својата задача ја 
извршил тајно. Со помош на своите слуги се завршил за една ноќ.“ 
– Патријарси и пророци, 547.

Петок             2. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто е важно да се одделиме од познатите извори на 
искушение?

2. Кои конкретни гревови предизвикале угнетување од 
Мадијамците? 

3. Што е поопасно – прогонство од страна на злото или компромис 
со злото?

4. Во часот на криза, што ја открива неверојатната милост на 
нашиот Бог?

5. Кои чекори треба да ги преземам за да направам вистинска 
реформација во мојот живот?
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6. лекција           Сабота, 10. февруари 2018. 

Оживување на остатокот
„Па така, поднесувај ги страдањата како добар војник на Исус 

Христос. Зашто никој кој служи како војник не се вплетува во работите 
на секојдневниот живот, за да му угоди на својот војсководач.“ – 2 

Тимотеј 2:3,4.

„Одете чекор по чекор на патот на должноста. Можеби постојат 
стрмни места по кои треба да се качите, но одете напред по патот 
на понизноста, на верата и самоодрекувањето, оставајќи ги облаците 
на сомнеж зад вас.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 272.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 547–549.

Недела                       4. февруари

1. БОЖЈИОТ ДУХ НА ДЕЛО

а. Откако Гедеон во ноќта го срушил олтарот на својот татко 
подигнат на Ваал, како жителите на градот реагирале следното 
утро? Судии 6:28-30.

б. Како на тоа одговорил таткото на Гедеон? Зошто? Судии 
6:31.32.

„Гедеон му рекол на својот татко Јоас за посетата на ангелот и 
за ветувањето дека Израел ќе биде ослободен. Тој исто така му ја 
пренел и божествената заповед да го уништи жртвеникот на Ваал. 
Божјиот Дух влијаел на срцето на Јоас. Тој видел дека боговите 
што ги обожавал немаат моќ ниту самите да се спасат од целосно 
уништување и затоа не можеле да ги заштитат своите следбеници. 
Кога идолопоклонското мноштво ја побарало смртта на Гедеон, 
Јоас бестрашно застанал во негова одбрана, и настојувал да им 
покаже на луѓето колку се беспомошни и недостојни за обожавање 
нивните богови. „Вие ли ќе се застапувате за Ваал, вие ли ќе го 
заштитувате? Кој ќе се застапи за него, ќе биде предаден на смрт 
уште ова утро; ако е тој бог, сам нека се одмазди на тој што му го 
срушил жртвеникот негов.” (Судии 6:31). 

Тој ги потсетил дека смртната казна праведно ќе ги стигне нив, 
наместо Гедеон, бидејќи го прекршиле Божјиот закон против 
идолопоклонство.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.
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Понеделник                      5. февруари

2. БОЖЈОТО ВЕЛИЧЕСТВЕНО ПРОВИДЕНИЕ
 

а. Како отстранувањето на идолите довело до напредок? Судии 
6:33-35.
 
„Сета работа (уништување на идолите), со Гедеоновите 

поттикнувачки молби, оставила силен впечаток врз луѓето од 
Офра. Сите мисли за насилство биле отфрлени; и кога, поттикнат од 
Господовиот Дух, Гедеон на трубата и дал воен знак, тие биле меѓу 
првите што се собрале кај него. Потоа испратил гласници во неговото 
Манасиево племе, а исто така и во Асир, Завулон и Нефталим, и сите 
радосно го послушале повикот.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.

б. Што можеме да научиме од молитвите на Гедеон, барајќи 
одобрување од Господ? Кој дух ги поттикнал неговите молби? 
Судии 6:36-40.

„Гедеон длабоко ја почувствувал својата неспособност за големото 
дело кое му претстоело. Не се осмелувал да застане на чело на 
војската додека не добил јасна потврда дека Господ го повикал на ова 
дело и дека Тој ќе биде со него...

Меѓутоа, сега неверувањето му говорело дека волната природно 
ја апсорбира влагата која ја има во воздухот и дека испитот не е 
доволно сигурен. Затоа (Гедеон) побарал повторување на знакот, 
понизно молејќи се со своето неверување да не го налути Бога. 
Неговото барање било прифатено...

‘Пред славата оди смиреноста.’ Господ најмногу може да ги употреби 
оние кои се најмногу свесни за својата недостојност и несовршеност. 
Тој ќе ги научи како да ја манифестираат храброста на верата. Тој ќе ги 
направи силни обединувајќи ја нивната слабост со Неговата моќ и ќе ги 
направи мудри соединувајќи го нивното незнаење со Неговата мудрост.

Бог ќе ја прифати службата на сите оние кои се послушни на 
Неговата волја; кои ниту за каква била причина нема да сакаат да ја 
извалкаат својата совест, кои нема да дозволат никакво влијание да 
ги одврати од патот на должноста...

Поучливите луѓе, полни со доверба, кои имаат исправни намери 
и чисто срце, не треба да чекаат некои големи прилики, или да 
стекнат извонредни способности пред да ја употребат својата сила. 
Тие не треба да стојат неодлучни, со многу прашања и страв од она 
што светот ќе каже или мисли за нив. Не треба да се измачуваме  и 
вознемируваме со грижите, туку да продолжиме, тивко и со верност 
да го извршуваме делото кое Бог ни го доделил, препуштајќи го 
резултатот целосно на Него.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.
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Вторник                         6. февруари

3. БОГ ГО ПОЗНАВА СРЦЕТО

а. Кој закон бил воспоставен во древниот Израел, откривајќи 
го Божјото сочувство кон семејствата за време на војна? 
Второзаконие 20:5-8.

„Во Израел постоел закон дека пред да се оди во битка да се 
објави следниот проглас пред целата војска: ‘Кој изградил нова куќа 
и не се вселил во неа, нека си оди и нека се врати во домот свој, за 
да не умре во бојот, па друг да се всели во неа; и кој насадил лозје 
и не го обрал, нека си оди и нека се врати во домот свој, за да не 
умре во бојот, па друг да собере сè; и кој се свршил и не се оженил, 
нека си оди и нека се врати во домот свој, за да не умре во бојот, па 
друг да ја земе свршеницата негова. Надзорниците нека му кажат 
уште на народот и нека му речат: ‘Кој е плашлив и малодушен, нека 
си оди и нека се врати во домот свој, за да не ги направи плашливи 
срцата на браќата свои, како неговото срце’ (Второзаконие 20:5-8). 
Каква извонредна илустрација е ова за Христовата нежна љубов и 
сочувство! Оној кој ги воспоставил роднинските и семејните врски се 
погрижил тие на долго време да не се прекинуваат. Тој од никого не 
барал во војната да оди неволно. Овој проглас исто така се однесува 
и на присилното влијание кое може да го изврши еден човек врз 
сите оние на кои им недостасува вера или храброст. Освен тоа, 
тоа покажува и како нашите мисли и чувства делуваат на нашите 
постапки.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

б. Сега, кога Гедеон бил уверен во Божјото водство во неговиот 
потфат, како Господ повторно го восхитил? Зошто? Судии 7:1,2. 
Какво влијание гордоста има врз нас денес?

„Затоа што во споредба со бројните непријатели имал толку малку луѓе, 
Гедеон пропуштил да ја објави оваа вообичаена порака. Тој се вчудовидел 
кога Господ му рекол оти неговата војска е премногу голема. Но Господ 
ја видел гордоста и неверноста во срцата на присутните. Загреани со 
возбудливиот повик на Гедеона, тие биле готови да се одѕвијат, но кога ги 
виделе огромните маси Мадијанци, мнозина се уплашиле. Сепак, во случај 
Израелците да победат, истите тие, наместо победата да му ја припишат 
на Бога, сета слава би ја присвоиле за себе.“ – Патријарси и пророци, 549. 

„Гордоста на срцето е страшна црта на карактерот. ‘Пред погибел 
гордоста врви’ (Изреки 16:18, прв дел). Ова е законитост која се потврдува 
во семејството во Црквата и нацијата.“ – The Faith I Live By, p. 68.
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Среда                        7. февруари
 

4. ТЕСТ НА КАРАКТЕРОТ
 

а. Откако војската на Гедеон била намалена на само 10.000, што му 
рекол Бог да направил пред да оди во битка? Зошто? Судии 7:4.5. 

„Очекувајќи да излезе директно пред непријателот, народот слегол 
до водата. Само неколкумина од нив набрзина зеле малку вода со 
рака, испиле и тргнале понатаму, а повеќето се спуштиле на колена и 
удобно пиеле прекумера од површината на водата. Од десет илјади 
луѓе само триста биле кои водата ја принеле кон устата со рака; но 
само тие биле одбрани. Сите други добиле дозвола да се вратат дома.

Карактерот често се става на проверка со наједноставни 
средства. Оние кои во мигот на опасноста мислеле само на тоа 
да ги задоволат своите потреби, не биле луѓе во кои можело да 
се има доверба во тешките часови. За немарните и за оние што 
гледаат само да си угодат себеси нема место во Божјото дело. 
Неговиот избор паднал врз оние малубројни кои не сакале 
поради задоволување на личните потреби да се задржуваат при 
извршувањето на своите должности.“ – Патријарси и пророци, 549.

б. Кое начело со кое Бог го подучувал Гедеона може да се примени 
и на членовите на црквата денес? Филипјаните 2:4; 3:13,14.

„Успехот не зависи од силата или броевите. Бог може Своето дело 
на ослободување да го изведе со мал број, исто како и со голем. 
Голема црква не е нужно и силна црква. Некои од нејзините членови 
можеби негуваат себичност, гордост или неверување; некои се 
можеби нечесни, а некои можеби расипани во срцето и животот. 
Сето ова се извори на слабост за црквата. Тие предизвикуваат Бог 
со неодобрување да гледа на Својот народ, а големиот противник 
работи преку нив како би го унапредил своето дело.

Во старо време, оние чии срца биле привлечени со световни 
интереси и биле оддалечени од Божјото дело, им било дозволено 
да се вратат во своите домови. И денес за делото на вистината би 
било подобро, ако оние чиешто внимание е преокупирано со лични 
приватни интереси, се одвојат од Божјото дело, и да се посветат на 
она во што нивното срце се радува. Тие тогаш со својот погрешен 
пример не би вршеле толку опасно влијание врз другите.

Бог се прославува, не толку со големиот број, колку со карактерот 
на оние кои Му служат.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.
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Четврток                  8. февруари

5. ВОЈНИЦИ НА КНЕЗОТ НА МИРОТ
а. Каков е Божјиот план за сите кои се вклучени во Неговата 

духовна војска? 2 Тимотеј 2:3-5.

„Ние не сме дошле на светот за да се грижиме само за 
себе, туку сме повикани да соработуваме во големото дело на 
спасението, следејќи го Христа во Неговото самоодрекување и 
самопожртвување.“ – 1 Сведоштво, 325. 

„Вистинскиот христијански карактер се препознава по искреноста 
на намерата и непоколебливата одлучност; која одбива да попушти 
на светските влијанија кои нема да бидат во склад со библискиот 
стандард. Ако луѓето дозволат да бидат обесхрабрени во Божјата 
служба, големиот противник ќе наведе многу причини да ги одврати 
од јасниот пат на должноста и ќе ги наведе да тргнат по полесниот 
пат одбегнувајќи ја секоја одговорност. Оние кои можат да бидат 
подмитени или заведени, обесхрабрени или преплашени, нема да 
војуваат во христијанската борба. Оние кои својата љубов и вниманието 
ги подаруваат на богатството или почестите на овој свет нема да водат 
војна со началствата и властите, против поднебесните духови на злобата.

Сите кои сакаат да бидат војници на Христовиот крст мораат да се 
опашат со сето оружје и да се подготват за борба. Тие не треба да бидат 
заплашени од заканите; или преплашени од опасностите. Тие мораат 
да бидат претпазливи во опасностите, но цврсти и храбри во соочување 
со непријателот и да се борат за Бога. Посветеноста на Христовиот 
следбеник мора да биде целосна. Таткото, мајката, жената, децата, 
куќата и имотот – сето тоа мора да биде на второ место, а Божјото дело 
на прво. Тој мора да биде подготвен да поднесе трпеливо, ведро и 
радосно сè што Бог во своето провидение ќе дозволи да наиде на него. 
Неговата последна награда ќе биде да го подели со Христа престолот 
на бесмртна слава.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

Петок                   9. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како можам да обратам некого од отпадништво како што тоа 

го направил Гедеон со Јоас?
2. Зошто на Гедеон му била доделена задача да го избави 

Божјиот народ?
3. Зошто Бог сакал 32.000 да бидат намалени на 10.000?
4. Објаснете како може тестот со начинот на кој луѓето пиеле 

вода да се примени и на нас денес?
5. Што значи да се биде духовен војник за царството кое не е од 

овој свет?
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    7. лекција               Сабота, 17. февруари 2018.

Доследна доверба
„Гедеон им одговори: „Ниту јас ќе владеам со вас, ниту мојот син 

ќе владее со вас; Господ нека владее со вас.“ – Судии  8:23.

„Кога сте тешко искушувани, не  ја ставајте својата доверба во 
рацете на човекот, туку во живиот Бог. Имајте вера во Оној кој е на 
ваша страна подготвен да ви каже какви чекори треба да преземете 
во време на искушение и збунетост. Тој веќе сè однапред одредил.“ – 
Sermons and Talks, vol. 2, p. 178.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 550-559.

Недела                 11. февруари

1. СЕРИОЗНИ, ПОДГОТВЕНИ ВОЈНИЦИ

а. Од 10.000 луѓе кои пиеле вода пред битката, колкумина од нив ја 
сфатиле мисијата сериозно, и каков исход Бог им ветил? Судии 7:6-9.

„Не само што (малиот остаток) поседувал храброст и самоконтрола, 
туку тие луѓе биле и луѓе на вера. Тие не биле осквернети со 
идолопоклонство.“ - The Signs of the Times, June 30, 1881.

„Господ и денес е волен исто така, како и тогаш, да делува преку 
човечките напори и да направи големи работи преку слабите 
човечки орудија. Важно е да имаме јасна претстава за вистината, 
бидејќи како инаку би биле во состојба да се спротивставиме на 
нејзините лути противници? Библијата мора да се изучува, не само 
поради запознавање на нејзиното учење, туку и поради практичните 
поуки. Никогаш не смеете да бидете изненадени; никогаш не 
смеете да бидете без вашиот оклоп. Бидете подготвени на секакво 
изненадување, за секој повик на должност. Подготвено искористете 
ја секоја прилика да ја изнесете вистината; запознајте се добро со 
пророштвата и со Христовите поуки. Немојте да се потпирате само 
на добро подготвени аргументи. Самите аргументи не се доволни. 
Морате да го барате Господа на своите колена; а за да влијаете на 
луѓето морате да бидете наоружани со силата на Неговиот Дух. 

Дејствувајте веднаш. Господ сака да реагирате во вистински 
момент, како и луѓето кои ја сочинувале војската на Гедеон.“ - The 
Review and Herald, July 1, 1884.
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Понеделник                     12. февруари

2. ДА СЕ ИЗБЕРЕ ТЕСНИОТ ПАТ
а. Што открива Божјата употреба на малите броеви во Неговото 

дело? Како Тој ни предлага да работиме и во нашите училишта? 
Римјаните 9:27; Јаков 4:4.

„Некои ќе кажат дека нашите училишта ќе станат непопуларни ако 
верското учење се стави на прво место; и дека во нив нема да се за 
пишуваат оние кои не се припадници на нашата вера. Во ред; нека одат во 
други училишта во кои ќе најдат образовен систем кој одговара на нивниот 
вкус. Во врска со тоа, сатанската намера е да го спречи остварувањето на 
оние цели поради кои и се основани нашите училишта. Попречени од 
неговата лукавост, управителите расудуваат според на чинот на овој свет, 
угледувајќи се на неговите планови и имитирајќи ги неговите обичаи. 
Многумина покажаа толкав недостаток на небесна мудрост, така што 
се здружија со непријателите на Бога и на вистината, организирајќи 
световни забави за учениците. Правејќи така, тие го предизвикуваат 
Божјото негодување, зашто со тоа ја заведуваат младината на погрешен 
пат и му помагаат на сатаната во неговата работа. Со таква работа и сите 
нејзини последици, тие ќе мораат да се соочат на Божјиот суд.

Оние кои одат по тој пат, покажуваат дека во нив не може да се 
има доверба... Кога Господ бара од нас да бидеме одвоен и избран 
народ, како можеме да копнееме за популарност и да тежнееме 
кон имитирање на обичаите и навиките на овој свет?...

Да се понижи нашето мерило за да си обезбедиме себеси 
популарност и да ги зголемиме бројките, а потоа да се радуваме на 
тоа зголемување, значи да се биде сосем слеп. Кога броевите би биле 
мерило за успех, сатаната би можел да полага право на превласт, 
зашто големо мноштво од овој свет се негови следбеници. Особините 
и успехот на едно училиште се огледуваат во неговата морална сила. 
Тие зависат од особините, интелегенцијата и побожноста на оние кои 
се наоѓаат во нив, а не од нивниот број и тоа треба да биде причина 
за радост и благодарност.“ – 6 Сведоштво, 142.143.

„Многумина кои заземаат одговорни позиции во Божјата 
црква, ја жртвуваат својата чест за да ја осигурат наклоноста на 
неверниците. Силна струја ги влече надолу, и тие одлучуваат дека 
е полесно да се плива со плима отколку да и се спротивставуваат. 
Како и децата на Израел, тие со својата духовна немоќ и мрзеливост 
ги жртвуваат Божјите благослови. Мнозина поставија идоли во 
своите срца – себичност, гордост и суета. Вечните работи ја губат 
својата вредност. Отстранете ги сите влијанија кои Бог ги означил 
како штетни и погубни за духовноста, од кои таа пропаѓа и умира. 
Мораме постојано да бараме да се приближиме до Бога и да ја 
разбереме Неговата волја.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.
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Вторник                      13. февруари

3. ПОБЕДА И ТАКТИЧНОСТ

а. Што, за Божјото дело во ова време, треба да научиме од 
необичната стратегија дадена на Гедеоновата војска? Судии 
7:12-22.

„Мошне е опасно кога луѓето се противат на Духот на вистината, 
благодатта и правдата, бидејќи Неговото манифестирање не е во 
согласност со нивните идеи и затоа што не доаѓа на начин кој тие го 
испланирале. Господ работи на свој начин и според своите лични 
планови. Луѓето треба да се молат на Бога за да се ослободат од 
своето ‘јас’ и да бидат во хармонија со небото...

Во упатството што Господ му го дал на Гедеон кога тој требало 
да се бори со Мадијамците – дека тој треба да излезе против 
своите непријатели со војска од триста луѓе кои требале да дуваат 
во труби, носејќи во своите раце празни бокали и викајќи: ‘Меч 
Господов и Гедеонов!’ – овие прецизни, методолошки, формални 
луѓе, не би виделе ништо друго туку недоследност и конфузија. Тие 
би почнале да се враќаат назад со одлучен протест и отпор. Би 
воделе долги расправии да докажат колку е недоследно и опасно 
да се поаѓа во војна на таков екстремен начин и конечно секој 
таков потфат би го прогласиле како крајно смешен и неразумен.“ – 
Bible Commentary, vol. 2, p. 1004.

б. Објасни ја користа од тактичноста на Гедеон кон неговите 
браќа? Судии 7:23-25; 8:1-3.
 
„Но сепак (луѓето на Ефрем) биле љубоморни и гневни на 

Гедеона како тој тоа да го сторил сам по своја волја. Тие не 
виделе дека победата на Израелците всушност е Божјо дело и не 
ја ценеле неговата моќ и неговата милост покажана во нивното 
ослободување; и токму со тоа посведочиле дека не се достојни Бог 
да ги избере за свои посебни орудија...

Духот на љубомора лесно можел да распали караници што би 
довеле до судир и крвопролевање, но одговорот на Гедеона, во 
кој се видела неговата понизност и чедност, ја ублажил јароста на 
Ефремовите луѓе, па во мир се вратиле кај своите стада. Гедеон 
бил цврст и непопустлив кога биле во прашање начелата во војната 
мошне храбар, а сепак во однесувањето со луѓето ретко љубезен и 
учтив.“ – Патријарси и пророци, 554.555.
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Среда                           14. февруари

4. ПОСТОЈАНОСТ, А ПОТОА ПАД

а. Каков пример ни пружа ставот на Гедеон и одбивањето да ги 
наруши Божјите принципи на теократија? Судии 8:22,23.

 
б. И покрај неговата скромна едноставност, која грешка тогаш 

Гедеон ја направил и какво предупредување треба да 
извлечеме од тоа? Судии 8:24-27.
 
„Времето на безделничење и опуштање што обично настапува 

по големите напори, често е поврзано со поголеми опасности 
отколку времето на војна. Во таква опасност сега се наоѓал и 
Гедеон. Го обзел дух на некакво неспокојство и немир. До тогаш 
наоѓал задоволство во верното извршување на налозите добиени 
од Бога. А сега, наместо да почека Бог и понатаму да го води, 
почнал да крои сопствени планови. Кога Божјата војска ќе задобие 
некоја голема победа, сатаната двојно ги зголемува своите напори 
да го осуети Божјото дело. Така тој и на вознемирениот дух на 
Гедеона му дошепнувал мисли и планови со кои имал намера да 
го заведе израелскиот народ.

Затоа што му било наредено да принесе жртва на карпата на која 
му се јавил ангел, Гедеон мислел дека е повикан да биде свештеник. 
Не чекајќи Божјо посветување, почнал да бара погодно место каде 
би завел систем на богослужение, слично на она што се вршело 
во шаторот за состанок. Бидејќи народот му бил мошне наклонет, 
без никакви тешкотии можел да го оствари својот план. На негово 
барање, сите му предале златни гривни што како воен плен ги зеле од 
Мадијанците. Освен тоа, народот собрал и многу други скапоцености 
заедно со богато украсените облеки на обајцата мадијански кнезови. 
Од тој материјал што го добил, Гедеон направил свечен плеќник и 
градник, имитирајќи ја облеката на првосвештеникот. Оваа негова 
постапка била стапица не само за него и за неговото семејство, 
туку и за целиот израелски народ. Неовластеното богослужение 
помогнало мнозина од народот најпосле да го напуштат Бога и да 
им служат на идолите. По смртта на Гедеона, голем дел од народот, 
заедно со неговото семејство, бил зафатен со нов отпад. Токму оној 
човек кој некогаш со уривањето на олтарот на Вал го уништувал 
идолопоклонството во Израел, сега го завел народот од Бога.

Многу малку се оние што сфаќаат колку далекусежни се нивните 
зборови и нивните постапки. Колку често заблудите на родителите 
имаат најпогубно дејство врз нивните синови и врз синовите на 
нивните синови далеку по нивната смрт.“ – Патријарси и пророци, 
555.556. 
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Четврток                15. февруари

5. ДОВЕРБА НО НЕ ВО ТЕЛЕСНА РАКА 
а. Како подоцнежната грешка на Гедеон влијаела врз луѓето по неговата 

смрт? Судии 8:28,33-35. Каде денес се наоѓа нашата сигурност?

„(Гедеон) себеси се сметал за најмал во домот на својот татко. 
Човечката мудрост не би го избрала; но Бог видел во Гедеона човек од 
доверба и морална храброст. Тој не верувал во себе и бил подготвен 
да ги слуша Божјите поуки и да ги оствари Неговите намери. Господ 
не зависи од луѓе со висока положба; со голем интелект и големо 
знаење. Таквите луѓе се честопати горди и самодоволни. Тие се 
чувствуваат компетентни да планираат и да спроведуваат планови 
без совет од Бога. Тие се одделуваат од вистинската винова лоза, и 
затоа стануваат суви и неплодни, како исушени гранки.

Бог ќе ја посрами човечката суетност. Тој ќе ги награди со успех 
оние чии напори изгледаат преслаби – чии методи на работа 
воопшто не ветуваат – доколку истите тие поединци дејствуваат 
според божествениот налог, во дух на понизност и доверба. Бог нема 
да ја тестира нашата вера повеќе од она што можеме да поднесеме. 
Тој ќе ни даде доволно докази, за да можеме, во својата слабост, 
да се потпреме на Неговата силна рака и целосно да се довериме 
во Неговата моќ. Талентите, образованието и влијанието можат да 
бидат, под посветувачкото влијание на Светиот Дух, употребени во 
служба на Бога; но тие почесто се користат во служба на сатаната, 
отколку во Исуса Христа.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

„И оние што се наоѓаат на највисока положба можат да водат во 
заблуда. И најмудрите се лажат, и најсилните можат да се сопнат 
и да потклекнат. Затоа е неопходно нашиот пат постојано да биде 
осветлен со светлина одозгора. Нашата единствена сигурност се 
наоѓа во тоа секогаш безусловно да му се доверуваме на Оној кој 
кажал: „Ајде по мене!“ – Патријарси и пророци, 556.

Петок                      16. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Опишете ја својата должност како „брзи, подготвени луѓе“ за 

Бога денес ?
2. Која грешка често се прави во верските институции отворени 

за јавност?
3. Зошто Бог избрал едноставна стратегија да ги порази 

Мадијамците?
4. Дури и за оние кои изгледаат понизни, која грешка на Гедеон 

може да биде замка? 
5. Зошто сме предупредени да не се надеваме во човечки раце?
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    8. лекција               Сабота, 24. февруари 2018.

Планирање на победоносни 
семејства

„И рече Маној: „И така, нека се исполни зборот твој, но како да 
постапуваме со тоа дете, и што да правиме со него?“ – Судии 13:12.

„Негувајќи го она што е најдобро во нив, родителите влијаат на 
формирањето на општеството и на издигнувањето и воспитувањето 
на идните генерации... Уште пред раѓањето на детето треба да 
започне подготовката која на родителите ќе им овозможи успешно да 
се борат во битката против злото.“ – Здравје и среќа, 371.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Здравје и среќа, 371–378; 
                                                         Selected Messages, bk. 2, 420–433.

Недела               18. февруари

1. УПАТСТВО ЗА ДВАЈЦАТА РОДИТЕЛИ

а. Какво било упатството кое ангелот Господов ѝ го дал на жената 
на Маној, и како и таа и нејзиниот сопруг ја откриле својата 
ревност во чест на Господа? Судии 13:2-12; Јаков 1:5.

„Секоја мајка често нека му се обраќа на Спасителот со молитва: 
„Какво ќе биде правилото за детето и што треба да се прави со него?“ 
Секоја мајка нека го има на ум упатството што го дал Бог во својата Реч, 
па ќе прими мудрост кога ќе и затреба.“ – Патријарси и пророци, 573.

„Врз татковците, исто како и врз мајките, почива одговорноста 
како за најраното така и за подоцнежното воспитување, и за двајцата 
родители потребно е да го подготвуваат детето. Пред да ја искористат 
можноста за татковство и мајчинство мажите и жените треба да 
се запознаат со законите на физичкиот развој - со физиологија и 
хигиена, со одговорноста на родителското влијание, со законите 
на наследување, облекување, вежбање, законите за санитарност, и 
третман на болести тие исто така треба да ги разберат законите за 
ментален развој и морален тренинг.“ – Воспитување, 276.



42 Библиски лекции, Јануари - Март 2018

Понеделник                     19. февруари

2. СВЕЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
а. Каков совет им бил повторен на двата родители? Зошто? 

Судии 13:13,14,24.

„Благосостојбата на детето, ќе биде погодена од навиките на 
мајката. Нејзините апетити и страсти треба да бидат контролирани од 
принципите. Таа треба да се откаже од нешто, да се  спротивстави на 
нешто, доколку сака да ја исполни намерата што Бог ја имал за неа, 
кога ја благословил со дете. Ако таа си попушта себеси пред раѓањето 
на детето, ако е себична, нетрпелива и полна со барања – овие црти ќе 
се одразат во склоностите на детето. На тој начин, уште при раѓањето 
многу деца наследиле речиси непобедливи склоности кон злото.

Но ако мајката непоколебливо се држи до добрите принципи, 
ако е умерена и пожртвувана, ако е љубезна, пријатна и несебична, 
таа може да ги пренесе овие драгоцени карактерни црти на своето 
дете.“ – Здравје и среќа, 372.373.

„Не било доволно Самсон, детето што го ослободило Израел, да 
има само добро наследство при раѓањето. Ова наследство требало 
да биде проследено со грижливо воспитување. Тој уште од раното 
детство требал да биде воспитуван да изградува навики на строга 
умереност.“ – Здравје и среќа, 379.

б. Зошто привилегијата на родителството е многу сериозна 
работа? Псалм 127:3.

„Таткото треба да има на ум дека неговото однесување кон 
сопругата, пред раѓањето на потомството, битно ќе влијае на 
мајчиниот карактер во тој период и дека ќе има значаен удел во 
карактерот кое детето ќе го развие по неговото раѓање. Многу 
татковци толку се труделе да го сочуваат својот имот, и на тој начин го 
жртвувале разгледувањето на повозвишени прашања, а некои мажи 
срамно ги запоставиле своите сопруги и своето потомство, во толкава 
мера. така што пречесто нивните животи биле жртвувани поради 
силната желба за богатење. Мнозина не ја претрпуваат веднаш оваа 
казна за своите престапи и не ги согледуваат јасно последиците на 
својата постапка. Состојбата во која се наоѓа сопругата понекогаш 
не е ништо подобра од положбата на еден роб, а понекогаш и таа е 
подеднакво виновна, како и сопругот, за трошење на физичката сила 
и собирањето на средства за модерен живот. Злочин е што таквите 
имаат деца, бидејќи на нивното потомство често ќе им недостасува 
физичка, морална и ментална вредност, ќе носат печат на себичност 
и несреќа на своите родители, а светот ќе биде проколнат со нивната 
злоба.“ – Selected Messages, bk. 2, pp. 428, 429.
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Вторник                   20. февруари

3. РАБОТЕЈЌИ ЗА ДУХОВЕН НАПРЕДОК

а. Наведете неколку клучни чекори за уживање на поголем мир 
во семејниот живот. Филипјаните 4:5-8.

„Често и е дозволено на мајката, пред раѓањето на нејзините 
деца, да работи над нејзините сили. Нејзините оптоварувања 
и грижи ретко биваат олеснети, а времето кое на неа – пред сè – 
треба да и биде време на одмор, исполнето е со умор, тага и мрак. 
Поради преголемите напори од нејзина страна, таа го лишува своето 
потомство од исхраната која му е природна, а поради загревање 
на крвта која му се пренесува бива со лош квалитет. Потомството 
е лишено од нејзината животна сила, а ускратена е и од физичка и 
ментална сила. Таткото треба да научи како да ја направи мајката 
среќна. Тој не треба да си дозволи да доаѓа во својот дом со 
намуртено лице.“ – Selected Messages, bk. 2, pp. 427.428.  

„И мажите и жените се должни да постапуваат разумно во однос 
на своите физички напори. Тие не треба непотребно да ја исцрпуваат 
својата енергија, зашто со тоа, не си наштетуваат само на себе, туку 
со своите грешки носат вознемиреност, замореност и страдање 
и на своите мили. Што ве наведува на таков труд? Неумереноста 
во јадење и пиење, како и желба за богатство, доведуваат до оваа 
неумереност во работата.“ – Selected Messages, bk. 2, pp. 429.

„Затоа, мајки, вашето лице секогаш нека зрачи со радост. Смејте 
се секогаш кога можете и во детскиот ум ќе се одржи сјајот на 
вашето лице.“ – Темели на среќниот дом, 436.

б. Зошто на Израел итно му биле потребни храбри луѓе, и зошто 
слична потреба постои и денес? Судии 13:1; Еремија 2:12-14; 1 
Коринтјаните 3:3.

„Најголемата потреба на светот е потребата од луѓе - луѓе кои не 
можат ниту да се купат ниту да се продадат, луѓе кои во длабочината 
на својата душа се праведни и чесни, луѓе кои не се плашат да го 
наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чија совест е верна 
на должноста како што магнетната игла му е верна на полот, луѓе кои 
ќе стојат на страната на праведноста па дури и небото да се урне.

Но таквиот карактер не е плод на случајот; тој не може да и се 
припише на личната наклонетост или на даровите на Провидението. 
Благородниот карактер е плод на самодисциплина, покорување 
на пониската природа на повисоката - предавање на самиот себе 
во служба на Бога и ближните од љубов.“ – Воспитување, 57.
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Среда                         21. февруари

4. ВЛИЈАНИЕТО НА ДРУШТВОТО
а. Каква молба Самсон им упатил на родителите? Судии 14:1-3. 

И покрај нивните добри намери, кои опасности родителите на 
Самсон ги занемариле? 1 Коринтјаните 15:33.

„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.“ – Патријарси и пророци, 562.

„Младите христијани треба многу да внимаваат при изборот на 
свои пријатели и другари. Внимавајте она што го сметате за чисто 
злато да не се покаже како обичен метал. Световните дружења 
имаат тенденција да постават препреки на патот на оние кои сакаат 
да Му служат на Бога, и многу души се уништени од несреќни 
врски... со оние кои немаат облагородувачко влијание.“ – Messages 
to Young People, p. 436.

„Татковците и мајките треба да знаат дека нивна должност е 
да влијаат на чувствата на своите деца така што тие ќе ги засакаат 
само оние кои се достојни да бидат нивни другари. Би требало 
да знаат дека нивна должност е со поука и пример, со помош 
на Божја благодат, така да го градат карактерот на своите деца 
од нивните најрани години, да бидат чисти и благородни и да ги 
привлекува само она што е добро и вистинито. Сличните взаемно 
се почитуваат. Нека љубовта кон вистината, чистотата и добрината 
биде рано всадена во срцата на младите, па тогаш тие ќе го бараат 
друштвото на оние кои ги поседуваат овие карактеристики.“ – 
Messages to Young People, p. 466.

„Иако не треба да престанеме да предупредуваме, да се молиме 
и да се обидуваме да им ја прикажеме вистината на неверните 
родители, мешањето и дружењето со нив ќе биде поврзано со 
пропаста на вашите деца.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 74.

„Татковци и мајки, дали сфаќате колку е голема важноста 
на одговорноста која почива врз вас? Дали на вашите деца им 
дозволувате да се дружат со други деца во ваше отсуство без да 
знаете какво воспитување тие примаат?“ – Совети за детето, 114.

б. Кој бил одговорен за несреќата во Самсоновиот живот? 
Галатјаните 6:5,7.

„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.“ – 
Патријарси и пророци, 562.
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Четврток             22. февруари

5. ДОСТАПНИ УПАТСТВА

а. Зошто Бог го забранува бракот на верниците со неверниците? 
Какви биле последиците од таквите сојузи? Судии 3:5-8; 
Второзаконие 7:3; Немија 13:23-26.
 
„Никогаш не стапувај во брачна заедница со неверник.“ – Our 

High Calling, p. 257.
„Господ во Неговото Слово јасно го советувал Својот народ да не се 

обединува со оние кои не го љубат и го немаат пред очите Неговиот 
страв. Таквите придружници ретко ќе бидат задоволни со љубовта 
и вниманието која како на такви им  се укажува. Тие постојано ќе 
бараат од својот богобојазлив сопруг или сопруга нешто што е во 
спротивност со божествените барања. За еден добар и побожен 
човек, како и за црквата на која тој и припаѓа, световната жена или 
пак девојката е како шпион во кампот, кој будно ќе внимава на 
секоја прилика да го предаде Христовиот слуга и да го изложи на 
нападите на непријателот.“ – Тhe Signs of the Times, September 27, 1910.

б. За што христијаните во молитва треба да размислуваат кога бараат 
брачен другар? 2 Коринтјаните 6:14-18; 1 Коринтјаните 7:39.
 
„Во старо време склучувањето на браковите за синовите или 

ќерките обично го договарале родителите, па тоа било обичај и 
меѓу Божјиот народ. Од никого не се барало да стапи во брак со 
лице што не можел да го сака; но секогаш кога би се колебале 
во своите чувства и склоности, младите би го прифаќале судот 
на искусните и богобојазливи родители. Да им се противи на 
родителите, значело не само навреда и срам за нив, туку тоа се 
сметало и за злосторство.“ – Патријарси и пророци, 171.

Петок                      23. февруари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кое знаење подобро ги оспособува идните родители на децата 

да им обезбедат силен темел?
2. Во кои околности не е мудро да се планираат деца?
3. Објасни ја тајната на развојот на богобојазниот карактер.
4. Зошто е толку важно да бидеме внимателни за друштвените 

врски кои ги формираме во младоста?
5. Кои насоки се важни при изборот на брачен другар?
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Сабота, 3. март 2018. 

Дар во првата сабота за старечки 
дом „Добриот Самарјанин“

во Северен Бразил
„И во староста, кога ќе обелам, Боже, 

не напуштај ме, за да ја објавувам 
мишката Твоја, силата Твоја и правдата 
Твоја на сегашниот род и на идниот“ 
(Псалм 71:18).

Домот за стари „Добриот Самарјанин“, 
институција на АСЦЕНБРА (Централно – 
Бразилската полска конференција), се наоѓа 
во општината Падре Бернардо, во државата 
Гојаш. Тоа е околу 34 километри од Бразилија, главниот г р а д 
на државата. Оваа институција првично беше основана во 2003. 
година на една оддалечена локација, а подоцна беше преместена на 
сегашната локација со цел да се олесни превозот оние луѓе на кои им 
е потребна помош. Сега имаме околу 30 луѓе сместени во овој дом 
и 12 професионалци (медицински сестри, негувателки, техничари, 
старатели на стари лица и  санитарни работници). Од отворањето 
на оваа институција, се крстија неколку нови души кои за веста на 
евангелието дознале во текот на својот престој овде. Старечкиот дом 
нуди сместување на многу стари членови од црквата кои се во разни 
тешкотии или чии роднини не можат да им обезбедат соодветна нега. 
Тука, исто така, има и постари граѓани испратени од јавни институции 
кои ги праќаат луѓето поради нејзиниот квалитет. 

Сега имаме голем проект во изградба -  нов објект со површина од 
1972 м2 особено наменет за оваа важна служба. Се очекува новата 
зграда да ја задоволи сегашната побарувачка, па дури може и да го 
зголеми бројот на корисниците од 30 на 40. Ќе имаме нови, поудобни 
кревети, повеќе простор за дружење и подобра инфраструктура за 
стручниот кадар за да се обезбеди уште повисоко ниво на нега.

Работата е веќе во тек, но ние се соочуваме со големи финансиски 
предизвици, бидејќи буџетот е околу 650.000 американски долари. 
Ние веруваме дека нашиот прекрасен Бог е на чело во ова дело и 
итно ни е потребна соработка со нашите браќа, сестри и пријатели 
со цел да го приведеме кон крај. Затоа, при собирањето на дарот во 
првата сабота, ние бараме да се сетите на оваа благородна гранка на 
хуманитарна служба која ја врши нашата црква.

Со вера дека можеме да сметаме на сите вас, овде ја изразуваме 
нашата искрена благодарност.   

Хуманитарна служба „Добриот Самарјанин“, 
Северно-Бразилска Унија
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9. лекција                           Сабота, 3. март 2018.

Слабост во силата
„Туку облечете се во Господ Исус Христос, и грижата за телото не 

претворајте ја во страсти.“ - Римјаните 13:14.

„Физички (Самсон) бил најсилниот човек на земјата, но во 
самоконтрола, морален интегритет и цврстина, тој бил меѓу 
најслабите.“ – The Signs of the Times, October 13, 1881.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 563-568.

Недела             25. февруари

1. ЖЕТВА НА ОНА ШТО Е ПОСЕАНО

а. Кои горки плодови веднаш станале очигледни во бракот на 
Самсон со  неверничката? Судии 14:7,10,20. 
 
„Тој (Самсон) не се прашал дали тој брак ќе му помогне подобро 

да го прослави Господа или ќе го доведе во таква положба во која 
не ќе може да ја оствари својата животна задача. Бог им ветил 
мудрост на сите оние кои пред сѐ се стремат него да го прослават, 
но такво ветување нема за оние што настојуваат да ги задоволат 
само своите желби...

При свадбената свеченост Самсон стапил во интимни односи 
со оние што го мразеле израелскиот Бог. Секој што доброволно 
стапува во такви односи, ќе биде присилен во извесна мера да 
се прилагоди кон обичаите и навиките на новото друштво. На тој 
начин поминатото време е полошо отколку пропуштено. Се мисли 
и се зборува само за она што е насочено да ги урне бедемите на 
начелата и да ја ослаби тврдината на душата.

Жената заради која Самсон ја престапил Божјата заповед за да 
ја добие, му се покажала неверна уште пред да биде завршена 
свадбената свеченост. Разјарен од нејзината вероломност, Самсон 
ја напуштил за извесно време и сам се вратил дома. А подоцна, 
кога се смирил и се вратил да ја земе жена си, таа веќе се омажила 
за друг.“ – Патријарси и пророци, 563.
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Понеделник                       26. февруари

2. ЧОВЕШТВОТО СЕ СПРОТИВСТАВУВА НА БОЖЈАТА 
МИЛОСТ

а. Како Самсоновата одмазда на Филистејците покажува пример 
на уникатна сила која Бог му ја дал за избавување на Израел? 
Судии 15:4-8,13-15.

 
б. Колку долго Самсон владеел како судија во Израел? Судии 

15:20. Како народот покажал дека човечката природа често ги 
попречува плановите на Бога?

„Кога Израелците би биле подготвени да се согласат со Самсона 
и да ја искористат неговата победа, би можеле уште тогаш да се 
ослободат од ропството на своите угнетувачи. Но тие се понеле 
кукавички. Ја запоставиле задачата што им ја доверил Бог и 
наместо да ги истераат незнабошците, тие ги прифатиле нивните 
понижувачки обичаи, ја одобрувале нивната свирепост, па дури 
и ја поддржувале нивната неправда сѐ додека не се свртела 
директно против нив. А кога и сами потпаднале под власт на 
угнетувачите, ропски ги прифатиле понижувањата што можеле 
да ги избегнат да му се покориле на Бога. Дури и кога Бог им 
подигнувал ослободител, тие го напуштале и често се соединувале 
со своите непријатели.“ – Патријарси и пророци, 564.

в. И покрај отпадништвото на Самсон, како Бог му укажал 
милост? Судии 16:1-3.
 
„Самсон ја престапил Божјата заповед со тоа што зел жена 

Филистејка и повторно се осмелил да потоне во сетилна страст и 
тоа меѓу тие свои смртни непријатели. Потпирајќи се врз својата 
голема сила која на Филистејците им влевала толку голем страв, 
решително се упатил во Газа кај некоја блудница. Дознавајќи 
за неговото присуство, тамошните жители посакале да му се 
одмаздат. Нивниот непријател се наоѓал меѓу ѕидовите на еден 
од нивните најсилни градови. Затоа биле сигурни во својот успех 
и само го чекале утрото за да го зголемат својот триумф. Околу 
полноќ Самсон се разбудил. Гласот на совеста го обвинувал и при 
помислата дека го престапил својот завет како назиреј немал мир. 
Но, и покрај тоа што сторил грев, Божјата милост уште не му била 
скусена. И овој пат неговата чудесна сила му помогнала да се 
ослободи.“ – Патријарси и пророци, 565.
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Вторник              27. февруари

3. ВРТЛОГ НА ПРОПАСТА

а. Во кој грев Самсон се заплеткал? Судии 14:4-6; Галатјаните 6:8. 
Како овој грев довел до негова пропаст?

„Тој не се осмелувал веќе да се врати меѓу Филистејците, но не 
престанал да паѓа пред сетилните задоволства кои се заканувале да 
го уништат. “Потоа засака девојка на потокот Сорик“, недалеку од 
неговото родно место. Се викала Далида, што значи „растурница“. 
Долината Сорик била прочуена по своите лозја. И тоа било едно 
искушение за назирејот што талкал и кој веќе почнал да пие вино и 
на тој начин ја скинал и втората алка во синџирот што го врзувал за 
чистотата и за Бога. Филистејците внимателно следеле сѐ што правел 
нивниот непријател и кога се спуштил дотаму повторно да стапи во 
недозволена врска, решиле да го упропастат со помош на Далида. 

Филистејците во долината Сорик пратиле пратеништво 
составено од најугледни луѓе од секоја област на нивната земја. 
Тие не се осмелувале Самсона да го фатат додека во него била 
неговата голема сила, но цел им била, ако некако е можно да ја 
дознаат тајната на неговата сила. Затоа ја поткупиле Далида да 
дознае и да им открие.“ – Патријарси и пророци, 565.

б. На кои предупредувања треба да обрнеме внимание од 
надолната спирала во која Самсон паѓал? Изреки 5:21,22; 
7:10,22,23; Римјаните 13:14.

„Самсоновата залуденост изгледала речиси неверојатна. Во 
почетокот тој не бил така целосно маѓепсан за да ја открие тајната; 
но тој намерно одел во мрежата на својата предавничка, а таа со 
секој нов потез сè посилно ја стегала својата мрежа околу него.

Во друштвото на оваа волшебница, Самсон како судија во Израел 
ги трошел своите часови кои требало најсвето да ги посвети на 
благосостојбата на својот народ. Но, слепите страсти кои го прават 
дури и најсилниот слаб, стекнале контрола над разумот и совеста.

Самсон во својата опасност го имал истиот извор на сила како 
и Јосиф. Тој можел да го избере вистинското или погрешното, но 
наместо да се фати за силата на Семожниот, дозволил со него да 
загосподарат дивите страсти. Така неговите морални и умни сили 
станале изопачени. Бог го повикал Самсона да одигра мошне 
одговорна, чесна и корисна улога во животот, но тој прво морал 
да ја научи и да ја совлада основната лекција – да се покорува на 
Божјите заповеди.“ – The Signs of the Times, October 13, 1881.
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Среда                        28. февруари

4. НА ДНОТО НА ЈАМАТА 

а. Кои горчливи резултати ја следеле духовна слабост на Самсон? 
Судии 16:15-21.

_______________________________________________________________________

„Кога му ја пресекле косата Далида прва почнала да го мачи и да 
му задава болка за да ја провери неговата сила, зашто Филистејците 
не се осмелувале да му се приближат сѐ додека потполно не се 
увериле оти неговата сила навистина исчезнала. Тогаш го фатиле, 
му ги извадиле двете очи и го одвеле во Газа. Таму го оковале во 
синџири и го присилиле да работи тешки работи.

Каква промена за човекот кој бил судија и заштитник на Израел! 
сега немоќен, слеп, заточен и понижен до таа мера да работи тешки 
ропски работи. Малку по малку тој ги престапувал и ги погазил 
условите на својот свет позив. Бог со него долго имал трпение, 
но кога толку длабоко потонал во грев и ја предал својата тајна, 
тогаш и Бог отстапил од него. Во неговата долга коса немало сила, 
но таа била знак на неговата преданост на Бога; и кога Самсон и 
тој симбол го жртвувал заради задоволување на своите страсти, 
ги проиграл и благословите што биле обележани со тој знак.“ – 
Патријарси и пророци, 566.

б. Како може Самсоновиот одговор во најобесхрабрувачкиот час 
во неговиот живот на сите да ни даде надеж? Лука 5:32.

_______________________________________________________________________

„Во своите патила и понижување, како играчка во рацете на 
Филистејците, Самсон како никогаш порано ја сфатил и ја увидел 
својата слабост; и неволјата го навела на покајание.“ – Патријарси 
и пророци, 566.

в. Што почнало да се случува со Самсон во физички поглед, како 
знак на Божјата прекрасна милост кон грешниците? Судии 
16:22. Кое чувство почнало да го обзема Самсона? Марко 9:24.

_______________________________________________________________________

 „(Самсоновата) коса почнала постепено да расте, што 
укажува на враќање на неговата извонредна сила.“ – The Signs of the 
Times, October 13, 1881. 
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Четврток              1. март

5. ТРИУМФ НА БОЖЈАТА МИЛОСТ

а. Како и зошто сатаната се потсмевал на срамната состојба на 
Божјиот беспомошен избавител? Судии 16:23-25.

_______________________________________________________________________

„Филистејците се веселеле над својата голема победа, тие им 
оддавале чест на своите богови, фалејќи ги како посупериорни 
во однос на Богот на Израел. Натпреварот, наместо да биде меѓу 
Самсон и Филистејците, сега беше меѓу Јехова и Дагон.“ – The Signs 
of the Times, October 13, 1881. 

б. Што намерно побарал Самсон од оној кој го водел за рака? Каква 
молитва Самсон тивко упатил до Бога? Судии 16:26-28.  

_______________________________________________________________________

„По извесно време, како да се смирил, Самсон замолил да му 
дозволат да се потпре на двата централни столба што го држеле 
покривот на храмот. А потоа тивко се помолил на Бога: „Господе 
Боже, спомни си за мене и поддржи ме само сега, о Боже, за 
да им се одмаздам еднаш на Филистејците за двете мои очи.“ – 
Патријарси и пророци, 567.

в. Со што Бог се користел за да му даде на Самсон спасоносна 
вера? Во која „куќа на славните“ бил вклучен овој кревок 
човек? Судии 16:30; Евреите 11:32,33. 

_______________________________________________________________________

Петок                            2. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто исходот на Самсоновиот брак не треба да нè чуди?
2. На кој духовен пат бракот го водел Самсона?
3. Како и денес се повторува историјата на Самсон и Далила на 

различни начини? 
4. Каква промена направил Самсон по загубата на очите? 
5. Како и зошто Бог ја благословил Самсоновата молитва на 

крајот од неговиот живот?
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10. лекција                 Сабота, 10. март 2018.

Измолен од Господа
„По извесно време Ана зачна, роди син и му даде име Самоил, 
бидејќи велеше таа: ‘Од Господ го побарав’.“ – 1 Самоил 1:20.

„Секојдневното влијание на мајката врз нејзините деца ги 
подготвува за вечен живот или вечна смрт. Таа во својот дом шири 
влијание кое е далеку поголемо од влијанието на проповедникот зад 
проповедалната, па дури и од царот на неговиот престол. Денот 
Господов ќе открие колку светот им должи на побожните мајки, кои 
ги поставиле на нозе луѓето кои биле непоколебливи застапници на 
вистината и реформата.“ – Reflecting Christ, p. 195.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ Патријарси и пророци, 569-574.

Недела                     4. март

1. НЕПЛОДНА И ИЗНЕВЕРЕНА

а. Поради што Ана, жената на Елкан, била тажна? 1 Самоил 1:1,2.
_______________________________________________________________________

„Љубовта на Елкана кон избраната придружничка била длабока 
и постојана. Сепак, среќата на нивното домаќинство ја засенувал 
облак. Детските извици не го опсипувале со радост нивниот дом. 
На крајот силната желба да го овековечи неговото име го навела 
сопругот, како што и денес наведува многу други, да тргнат по пат 
кој Бог не го одобрил – довел во семејството втора жена, која ќе и 
биде потчинета на првата. Ова чин бил поттикнат од недостаток на 
вера во Бога и бил проследен со зли последици. Мирот на дотогаш 
обединетото и хармонично семејство, бил нарушен. Ана ја погодил 
тежок удар. Се чинело дека сета радост засекогаш е изгонета од 
нивниот дом. Нејзината болка била жестока и горчлива, но сепак 
таа своите искушенија ги поднесувала без негодување.

Пенина – новата сопруга – била жена со слаби умни способности, 
склона кон завист и љубомора. Како што поминувале годините, а 
бројот на синовите и ќерките во домаќинството растел, таа станала 
горда и полна со себе и се однесувала кон соперничката со презир 
и дрскост.“ – The Signs of the Times, October 27, 1881.
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Понеделник                       5. март

2. ПОТЦЕНЕТА И НЕРАЗБРАНА

а. Објаснете ја типичната сцена со семејството на Елкана во 
времето на празниците во Силом. 1 Самоил 1:3-5.

„Злиот дух, кој претставувал проклетство за домот на Елкана, 
бил вмешан дури и за време на светите свечености поврзани со 
богослужението. После принесувањето на другите жртви, било 
вообичаено да се принесат и жртви на помирување. Одреден дел 
од жртвата е даван на свештеникот, а потоа оној кој ја принел, 
откако на секој член на семејството му го дал неговиот дел, се 
придружувал на семејството во свечена и радосна гозба. Во такви 
прилики, Елкана на мајката на своите деца и давал еден дел и на 
секој нејзин син и ќерка исто така по еден дел, а потоа, во знак на 
почит, на својата прва и сакана жена, на Ана, и давал два дела. 
Тоа разбудило љубомора и завист кај втората жена, и таа дрско 
го барала своето право на првенство тврдејќи дека Бог особено и 
е наклонет; додека со омаловажување укажувала на фактот дека 
Ана нема деца, како на доказ дека не му е угодна на Бога.“ – The 
Signs of the Times, October 27, 1881.

б. Опишете го степенот на горкото страдање на Ана. 1 Самоил 1:6,7.

„Такви сцени често се повторувале, не само за годишните 
празници, туку секој пат кога околностите и давале на Пенина 
можност гордо да се издигне себеси на сметка на својата 
соперничка. Таквото постапување на оваа жена за Ана 
претставувала речиси неиздржливо искушение. Самиот сатана 
ја користел оваа жена како свое орудие да вознемирува, и ако 
е можно, да огорчи и уништи едно верно Божјо дете. Најпосле, 
додека подбивите на нејзината соперничка се повторувале, во 
текот на еден од годишните празници, Ана ја издале храброста 
и издржливоста. Бидејќи повеќе не можела да ги сокрие своите 
чувства, почнала без воздржување да плаче. Изразите на радост 
насекаде околу неа и се чинеле како исмејување, поради тоа таа 
не можела да учествува во празничната веселба.“ – The Signs of the 
Times, October 27, 1881.

в. Како Елкана се обидувал да ја утеши својата драга сопруга, но 
залудно? 1 Самоил 1:8.

„Елкана не можел целосно да ги разбере чувствата (на Ана) или 
да ја разбере причината.“ – The Signs of the Times, October 27, 1881.
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Вторник                        6. март

3. ВЕРЕН И МИЛОСТИВ

а. Што треба да научиме од карактерот на Ана и решението што го 
барала за нејзината тешкотија? 1 Самоил 1:9-11; Псалм 50:15.
 
„Понизност, совесност и цврсто потпирање врз Бога биле 

владејачките особини на Аниниот карактер.“ – The Signs of the Times, 
October 27, 1881.

„Ана не го обвинувала својот сопруг поради неговиот немудар 
брак. Тагата што не можела да ја сподели со ниту еден земен 
пријател ја изнела пред небесниот Отец. Само во Него барала 
утеха... Во молитва се крие голема сила. Нашиот голем противник 
постојано се обидува нашата растревожена душа да ја одвои од 
Бога. Кога најпонизната душа му се обраќа на Бога, сатаната мора 
да се плаши многу повеќе, отколку кога владите или царевите 
издаваат наредби.

Молитвата на Ана била нечујна за смртното уво, но допрела до 
увото на Господа над силите.“ – The Signs of the Times, October 27, 1881.

б. Откако била погрешно сфатена од страна на својата 
злобна ривалка, како сега за Ана погрешен суд донел и 
првосвештеникот во домот Божји? 1 Самоил 1: 12-14.
 
„Празничните веселби целосно ја потиснувале вистинската 

побожност во Израел. Примерите на неумереност, дури и кај 
жените, биле честа појава, и затоа Илија одлучил да ја предупреди 
Ана мислејќи дека заслужува укор.“ – The Signs of the Times, October 
27, 1881.

в. Како благородниот одговор на Ана ја открива изобилната  
благодат на Христовиот карактер? 1 Самоил 1:15.16.
 
„Ана разговарала со Бога. Таа верувала дека Тој ја слушнал 

нејзината молитва и Христовиот мир го исполнил нејзиното срце. 
Нејзината природа била нежна и чувствителна, но сепак не се 
предала ниту на болката ниту на горчината поради неправедното 
обвинување дека е пијана во Божјиот дом. Со должна почит кон 
Божјиот помазаник, таа смирено го одбила обвинението и ја 
објаснила причината на нејзините емоции.“ – The Signs of the Times, 
October 27, 1881.
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Среда                            7. март

4. САМОИЛОВИТЕ ПРВИ ТРИ ГОДИНИ 
 

а. Какво чудо Бог направил како одговор на молитвата на Ана? 1 
Самоил 1:17-22. 

_______________________________________________________________________

б. Што треба да научиме од Анините темелни упатства до 
младиот Самоил? Изреки 22:6. 

_______________________________________________________________________

„За време на првите три години од животот на пророкот Самуел, 
неговата мајка грижливо го учела да прави разлика помеѓу 
доброто и злото. Преку секој познат предмет кој го опкружувал, таа 
настојувала неговите мисли да ги води кон Создателот.“ – Совети 
за детето, 197.

„Првите три години се време во кое треба да се насочува 
малечкото гранче. Мајките треба да ја разберат важноста која 
е прикачена за овој период. Тогаш е време кога се положуваат 
основите.“ – Совети за детето, 194.

„Таква била и Ана, жена на молитва, самопожртвуваност и 
небесно вдахновение, која го родила Самоил – дете поучувано од 
небото, непоткупливиот судија, основачот на израелските свети 
училишта.“ – Здравје и среќа, 372.

в. Што треба да научиме од Ана во поглед на сериозноста на 
заветот направен со Бога? 1 Самоил 1:11,21-28; Проповедник 
5:4,5.

_______________________________________________________________________

„Штом момчето пораснало толку за да може да се одвои од 
мајка си, таа го исполнила својот завет. Ана го сакала своето дете 
со сета преданост на мајчинското срце; посматрајќи го секој ден 
како се развива и слушајќи го неговиот детски говор, го сакала сѐ 
повеќе и повеќе. Тоа и било единствено дете, посебен небесен 
дар. Меѓутоа, бидејќи го примила како дар посветен на Бога, таа 
не сакала на Дародавецот да му го скуси она што е негово.

Кога Ана повторно пошла со својот маж во Силом, му го 
донела на свештеникот во Божјо име својот драгоцен подарок.“ – 
Патријарси и пророци, 570.571.
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Четврток            8. март

5. ПЕСНИ НА БЛАГОДАРНОСТ И ПРОРОШТВА
а. Што Ана јавно и гласно објавила со сила? 1 Самоил 2:1.

„(Ана) чувствувала дека, во знак на благодарност, не може да 
стори ништо повеќе отколку јавно да ја признае божествената 
милост и добрина. Духот на вдахновението дошол врз неа, и иако 
скромна и срамежлива, нејзиниот глас се слушнал во народниот 
собир, фалејќи го Бога...

Рогот кај некои животни претставува оружје за напад и одбрана; 
користејќи се со оваа симболика, Ана признала дека нејзиното 
избавување доаѓа од Бога. Во нејзината радост немало никакво 
празно самозадоволство. Таа не се радувала поради Самоил, ниту 
поради сопствената благосостојба, туку во Господа.“ – The Signs of 
the Times, October 27, 1881.

б. Како зборовите на Ана ни донесуваат утеха и мудрост? 1 
Самоил 2:2-10.

„Не зборувајте повеќе толку горделиво! Зборови дрски нека 
не излегуваат од вашата уста; зашто Господ е Бог на знаењето, и 
постапките Негови се одмерени (1 Цареви 2:3). Додека овде мисли 
на фалењето на Пенина и дрското однесување, се чини дека Ана се 
обраќа и на сите непријатели на вистинската побожност, кои се слават 
себеси, а ги навредуваат и презираат верните Божји деца. Гордоста и 
фалењето не можат да го измамат Бога. Тој го познава срцето и животот 
на секој човек. Тој ги мери сите дела. Тој го препознава карактерот на 
луѓето и нивните побуди ги мери на мерилата. Кога гледа дека тоа е 
за добро на луѓето и на Негова слава, Тој ќе интервенира во корист на 
Својот народ. Тој во вистински момент ќе ги награди праведните и ќе 
ги казни злите.“ – The Signs of the Times, October 27, 1881.

Петок                              9. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како мнозина честопати ја повторуваат грешката како Елкана?
2. Што треба да правиме со „Пенините“ во нашиот живот?
3. На кој начин и јас можам да бидам виновен за погрешната 

проценка на некој што го познавам?
4. Објаснете ја улогата на родителите во првите три години од 

животот на детето? 
5. Што ја поттикнало Ана да објави јавно признавање што 

направила?
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 11. лекција                Сабота, 17. март 2018. 

Посветено дете  
„Дури и дете може да се познае по работите негови: чисто ли ќе 

биде и правилно ли ќе биде поведението негово?“ – Изреки 20:11.

„Господ го прифатил Самоил уште од неговото детство, бидејќи 
неговото срце било чисто. Тој бил даден на Бога – на посветена служба 
– и Господ го направил канал на светлината.“ – Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, p. 537.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 575–580. 

Недела                      11. март

1. ПОВИКАН НА СЛУЖБА

а. Што работел Самоил во својот нов живот во храмот? 1 Самоил 
2:11,18. Што правела Ана за Самоил, и како Бог ја благословил 
Ана? 1 Самоил 2:19-21.

„Било вообичаено Левитите да не стапуваат во званична 
служба додека не наполнат дваесет и пет години, но кај Самоил е 
направен исклучок. Секоја година му биле доверувани се поголеми 
должности, и уште како дете носел ленен плеќник во знак дека 
е посветен за служба во светињата. Иако бил сосема млад кога 
е доведен да служи во светињата, Самоил веднаш ја прифатил 
должноста во Божјата служба во сообразност со своите можности. 
Тие должности од почеток биле мошне скромни и не биле секогаш 
пријатни, но тој ги исполнувал колку што можел подобро и со 
добра волја.“ – Патријарси и пророци, 573.

„Дури и кога била одвоена од своето дете, грижата на верната 
мајка не престанала. Тој бил предмет на нејзините молитви. Секоја 
година му правела мала наметка, и кога со својот маж доаѓала да 
принесе годишна жртва, таа го донесувала како знак на својата 
љубов. На секој шев на наметката ја додавала и молитвата тој да 
биде чист, благороден и вистинит. Не барала да биде голем, туку 
искрено се молела да биде добар.“ – The Signs of the Times, November 
3, 1881.
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Понеделник                      12. март

2. СО ИЛИЈА И НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО 

а. Што е запишано за Самоил во неговата младост? 1 Самоил 2:26. 
Каков бил односот помеѓу детето Самоил и првосвештеникот Илија?

„Самоил му бил доверен на грижа на Илија и милноста на 
детскиот карактер кај стариот свештеник предизвикувала топла 
наклоност. Момчето било љубезно, великодушно, послушно 
и полно со почит. Ожалостен поради отпадот на своите синови, 
Илија наоѓал мир, утеха и благослов во присуство на својот малечок 
штитеник. Самоил бил услужлив и предан, и дури ни таткото не 
би го сакал толку своето дете колку Илија што го сакал Самоила. 
Имало нешто необично во тоа што меѓу највисокиот народен 
судија и едно дете се родила толку топла наклоност. Секогаш кога 
остарениот Илија би го обзела немоќ или би го мачела совеста 
поради лошото однесување на неговите синови, тој му се обраќал 
на Самоил да го теши.“ – Патријарси и пророци, 573.
б. Иако младиот Самоил живеел во просториите на 

првосвештеникот, што треба да сфатиме за тамошното 
опкружување? Какво сериозно предупредување му е дадено 
на Илија? 1 Самоил 2:12,22,27-31.

„Самоиловата младост поминувала во свечена служба во 
светињата; меѓутоа, дури ниту овде не бил слободен од злите 
влијанија или грешните примери. Синовите на Илија се опишани 
во светото слово како ‘лоши’; не се плашеле од Бога, ниту го 
почитувале својот татко; но Самоил не го барал нивното друштво 
ниту ги следел нивните зли патишта. Тој постојано се трудел да 
биде она што Бог од него го барал. Ова е привилегија на секој млад 
човек. Бог е задоволен кога дури и млади деца се посветуваат на 
Неговата служба; тие не треба да бидат обесхрабрени во нивните 
напори да станат христијани...

Најмладото дете, кое има љубов и страв Божји, поголемо е во 
Неговите очи од најталентираниот и најучениот човек кој го занемарува 
големото спасение.“ – The Signs of the Times, November 3, 1881.

„И покрај тоа што луѓето се повикуваат на верност на бројните 
владетели, целото човештво му служи на еден од двајцата 
господари – Кнезот на светлината или Кнезот на темнината. 
Самоил му служел на првиот, а Илиевите синови на вториот.“ – The 
Signs of the Times, November 3, 1881.
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Вторник                            13. март
    

3. ПОСЛУШНОСТА САМО КАКО ОПЦИЈА?
 

а. Објаснете го проблемот на Илија и како можеме да бидеме 
виновни за повторувањето на истата грешка денес. 1 Самоил 
2:22-25; Исаија 3:12 (прв дел).

 „Илија брзо ги увидувал и укорувал гревовите и заблудите 
на луѓето – понекогаш, како во случајот на Ана, дури и давајќи 
непотребен укор; но гревовите на неговите синови му се чинеле 
помалку навредливи од гревовите на другите. Во својата непримерна 
наклонетост тој секогаш бил подготвен да најде изговори за нивните 
перверзни гревови.“ – The Signs of the Times, November 24, 1881.

„Илија ги поучувал своите деца во Божјиот закон и им дал 
добар пример со својот живот; но со самото тоа не ја извршил 
во целост својата должност. Бог од него со право барал, како 
татко и свештеник, да ги одврати од спроведувањето на нивната 
изопачена волја. Ова не успеал да го направи.“ – The Signs of the 
Times, November 10, 1881.

„(Илија) не наложил послушност.“ – The Signs of the Times, August 30, 1881.

б. Што треба да сфатиме кога кај нашите деца гледаме духовна 
слабост? Изреки 26:2; Второзаконие 6:6,7.

„Во секое искрено христијанско срце се покренува прашањето: 
‘Зошто, о зошто, во земјата на Библијата и христијанското учење, 
непријателот на душите може да владее толку моќно и толку 
неограничено?’ Причината е очигледна. Родителите ја занемаруваат 
својата свечена одговорност. Тие не се искрени, истрајни и верни 
во воспитувањето на своите деца за Бога, ограничувајќи ги нивните 
грешни желби и наметнувајќи послушност на родителскиот авторитет, 
дури и во раното детство.“ – The Signs of the Times, November 3, 1881.

„Мајката не смее да дозволи нејзиното дете да добие предност 
во ниту еден случај, а, со цел да го задржи својот авторитет, не е 
неопходно да прибегне кон остри мерки; цврстата, стабилна рака 
а и добрината која го убедува детето во мајчината љубов ќе ја 
постигне целта...

Никогаш не треба (на децата) да им се дозволи да покажат 
непочитување кон своите родители. Своеглавоста не треба да помине 
неукорена. Идната благосостојба на децата изискува љубезна, полна 
со љубов, но цврста дисциплина.“ – Совети за детето, 83.
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Среда                       14. март

4. ДОСТОЕН ЗА ВИСОКИОТ ПОВИК
 

а. За разлика од синовите на Илија, што може да научи секое 
дете од искуството на малиот Самоил во храмот? Изреки 
20:11; Псалм 71:17.

„На децата нивната работа би им била многу попријатна и почесна 
кога родителите би ги учеле дека нивните малечки секојдневни 
должности всушност се пат што им го одредил Бог, училиште во кое 
треба да се обучат за верно и успешно да ја вршат службата. Секоја 
должност што ја вршиме од срце, како да му е извршена лично на Бога, 
е единствена должност што го облекува со убавина и најскромното 
занимање и работниците на земјата ги поврзува со светите суштества 
кои на небото ја извршуваат Божјата волја.“ – Патријарси и пророци, 574.

б. Зошто можеме да бидеме инспирирани од начинот на кој 
Самоил бил чудесен сведок за стариот Илија, и како тоа  
единствено било можно? 2 Коринтјаните 2:14-17.  

„Додека срцето на Илија било полно со грижи и жалење 
поради злите патишта на неговите синови, тој наоѓал олеснување 
и утеха во честитоста и посветеноста на младиот Самоил. Неговата 
подготвеност да помогне и непроменливата верност го олеснувале 
товарот на свештеникот обземен со грижи. Илија го засакал Самоила 
зашто видел дека на него почива Божјата благодат и љубов...

Како Самоил растел, грижата на неговите родители станувала 
поинтензивна. Многу молитви биле принесени за да не биде 
заразен од злото кое ги пратило синовите на Илија “ – Signs of the 
Times, December 15, 1881.

в. Објаснете ја неверојатната приказна за Божјиот повик на  
Самоил. 1 Самоил 3:1-10.

„Кога имал само дванаесет години, синот на Ана добил особена 
задача од Севишниот... Три пати Самоил бил повикан, и три пати 
одговорил на ист начин; тогаш Илија бил убеден дека таинствениот 
повик всушност бил Божјиот глас. Какви чувства го вознемириле 
срцето на првосвештеникот во тој час! Бог го заобиколил својот 
избран слуга, човекот со седа коса, за да комуницира со дете.“ – 
Signs of the Times, December 15, 1881. 
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Четврток                      15. март

5. ВЕСТ ОД КОЈА ЅВОНАТ УШИТЕ

а.  Каква порака му дал Бог на Самоил и како се чувствувало 
момчето додека ја пренесувало? 1 Самоил 3:12-15. 
 
„На Самоил не му биле непознати злите патишта на синовите 

на Илија, но сепак бил исполнет со страв и чудење што Бог му 
доверил толку страшна порака. Тој се разбудил наутро и ги 
извршувал своите должности како и обично, но неговото младо 
срце го притискал тежок товар. Колку искрено сакал сочувство и 
совет од своите родители во тој тежок час! Господ не му заповедал 
да ја открие страшната осуда на Илија или на неговите синови; 
затоа ништо не зборувал и го избегнувал колку што е можно 
присуството на Илија. Се плашел некое прашање да не го принуди 
да ја објави божествената пресуда против оној кого толку го сакал 
и почитувал.“ – The Signs of the Times, December 15, 1881.

б. Учтив и послушен како и секогаш, што наскоро Самоил морал 
да  направи? Што треба да имаме на ум кога размислуваме 
за дадената порака? 1 Самоил 3:18.
 
„Во секоја ера, Божјите казни ја посетувале земјата затоа што 

луѓето го прекршиле Неговиот закон. Што тогаш треба да очекуваме 
додека гледаме како злото преовладува во денешно време?... 
Многу признати водачи во црквата и во државата го прекршуваат 
законот и ги учат другите да го прекршат тој закон, кого Бог го 
смета за свет како и Својот престол и името. Време е самиот Бог да 
го одбрани Својот авторитет на Земјата... Тој го отстранува Своето 
заштитничко провидение и грижа, и ги праќа своите казни врз 
синовите човечки.“ – The Signs of the Times, December 15, 1881.

Петок                        16. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Иако останал сам во храмот без своите родители, зошто 

Самоил бил безбеден?
2. Зошто Илија толку многу го ценел Самоила? 
3. Како можат денес родителите да бидат како Илија? 
4. Наведете некои клучни причини за Самоиловата чистота во 

расипаниот храмски двор? 
5. Што сведочи за одговорноста која Бог ја очекува во сите 

времиња?
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12. лекција         Сабота, 24. март 2018.

Од ихавод до евенезер
„Повика Самоил кон Господ за Израел и Господ го слушна.“ – 1 

Самоил, 7:9 (прв дел).

„Самоил се обидел на Израелците да им го предочи фактот дека тие 
самите мораат нешто да направат за да ја осигурат божествената 
наклоност. Тие мораат да се покајат за своите гревови и да ги отфрлат 
своите идоли.“ – The Signs of the Times, January 26, 1882. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 581-591. 
                                                        4 Сведоштво, 516-517.

Недела                     18. март

1. НЕСРЕЌА КОЈА СЕ НАДВИЛА НАД НАЦИЈАТА
а. За кој дар верниот Самоил станал познат? 1 Самоил 3:19,21.

б. Во меѓувреме, иако Илија во понизност се потчинил на укорот 
упатен до неговиот дом, како Бог гледал на ситуацијата? 
Проповедник 8:11.
„Илија не покажал плодови на вистинско покајание. Ја признал 

кривицата, но не се откажал од гревот. Господ со години ја одложувал 
најавената казна. За тоа време можело многу да се стори за да се искупат 
грешките од минатото. Но стариот свештеник не презел ништо одредено 
за да го отстрани злото што ја валкало светињата Господова и водело во 
пропаст илјадници Израелци. Божјото трпение придонело срцето на 
Офнија и Финеса уште повеќе да се стврдне, па тие биле уште подрски 
во престапите. Илија целиот народ го запознал со укорот и со опомената 
што му ја упатил Бог на неговиот дом. Се надевал дека на тој начин ќе 
ја ублажи немарноста на своите поранешни години. Но, како и некогаш 
свештениците што им придавале малку важност на Божјите опомени, 
така сега ниту народот не им придавал сериозно значење. И околните 
народи, кои биле добро запознаени со неправдата што отворено се 
правела во Израел, станале уште посмели во своето идолопоклонство и 
во лошите дела. Тие не чувствувале дека се виновни за своите гревови 
како тогаш кога Израелците би биле истрајни во својата чесност. Но денот 
на одмаздата се приближувал. Божјиот авторитет бил омаловажуван, 
неговата служба занемарена, па Бог морал да се вмеша за да ја сочува 
честа на своето име.“ – Патријарси и пророци, 582.583.
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Понеделник                           19. март

2. ПОВИКУВАЊЕ НА СИМБОЛОТ
а. Каква будалеста одлука донеле Израелците во момент на слаба 

духовна состојба, и кој бил одговорен за оваа одлука? 1 Самоил 4:2,4.

„Израелците излегоа во војна против Филистејците и се 
улогорија при Евен-Езер, а Филистејците се сместија во Афек.“ 
Израелците тргнале во овој воен поход не прашувајќи го Бога за 
совет и не барајќи помош од првосвештеникот или од пророк. „И 
Филистејците се наредија за борба против Израелците; и почна 
борбата, и Филистејците ги разбија Израелците, и загинаа од нив 
на бојното поле околу четири илјади души.“ А кога разбиената и 
победена војска се вратила во логорот, „рекоа старешините: Зошто 
Господ денес не порази пред Филистејците?“ Народот бил зрел да 
прими Божја казна, а сепак не увидувале дека нивните гревови ја 
предизвикале таа страшна несреќа.“ – Патријарси и пророци, 583.

„Наместо да ги исповедаат и остават гревовите што довеле до 
нивен пораз, (Израелците) сега почнале да измислуваат други 
средства да дојдат до победа. Тогаш помислиле на Божјиот ковчег. 
Какви чуда биле направени кога свештениците пред народот 
го внеле во Јордан! Како неговата вода се разделила, оставајќи 
сигурен пат за премин на големото мноштво! Тие се сетиле и како 
ковчегот во свечена тишина бил носен околу градот Ерихон седум 
дена, и како потоа, со огласување на трубите и виката на народот, 
огромните ѕидови се срушиле на земјата.

Сеќавањето на тие славни триумфи го инспирирале целиот Израел 
со нова надеж и храброст.“ – The Signs of the Times, December 22, 1881.

б. Што покажува дека Израелците не го сфаќале правилно 
значењето на ковчегот, и како и ние денес можеме да паднеме 
во истата стапица? 1 Самоил 4:5.

„(Израелците) заборавиле дека на ковчегот на заветот неговата 
светост му ја дава само Божјиот закон кој се наоѓал во него, и дека 
присуството на ковчегот може да им донесе среќа и напредок само 
ако го почитуваат тој закон...

Сепак, и во денешно време кај мнозина може да се види истата 
заслепеност и невнимание... Бог на современиот Израел му дал 
предупредувања, совети и укори, како би ги довел до покајание 
и реформација во животот. Но, премногу често тие оставаат само 
моментален впечаток. Лицата кои се предупредени набргу се враќаат 
на своите патишта... Едно е да се признаат барањата на Божјиот закон, 
а сосема друго да се покаже верна и драговолна послушност кон сите 
негови барања.“ – The Signs of the Times, December 22, 1881.
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Вторник                        20. март

3. НЕОСНОВАНА ДОВЕРБА

а. Со каква почит Израелците гледале на ковчегот? Каков бил 
исходот на битката? 1 Самоил 4:6,10. Зошто ковчегот не му бил 
од помош на Израел?  

„(Израелците) ја превиделе разликата помеѓу божественото 
присуство со кое се удостоиле верните и послушни луѓе, и ковчегот 
кој бил само симбол на тоа присуство. Оттука тие самоуверено во 
ковчегот ги барале оние благослови кои само Бог може да ги даде. 
Тие не ја виделе целосната спротивност помеѓу состојбата на Израел 
во времето кога Бог за нив чинел толку големи чуда, и нивната 
сегашна состојба.“ – The Signs of the Times, December 22, 1881.

„Тие тогаш оделе во послушност кон Бога. Ковчегот го носеле свети 
луѓе, во согласност со Неговата изрична заповед, и Заповедникот на 
војската Господова одел пред складиштето на Неговиот закон. Тогаш 
Неговата рака ги избавила. Но, тие сега ги следеле своите планови, во 
спротивност со божествениот совет и авторитет. Ковчегот го носеле 
непослушни луѓе, осудени на пропаст. Сатаната толку го заслепил 
народот што можел да помисли дека може да го наведе Бога да се 
бори за нив, додека законот под престолот на милоста ги осудил на 
пораз, несреќа и смрт!“ – The Signs of the Times, December 22, 1881.

„Господ дозволил ковчегот да го земат нивните непријатели, 
за да им покаже на Израелците колку е напразно да се верува во 
ковчегот, симболот на Неговото присуство, додека ги осквернувале 
заповедите кои се наоѓаа во ковчегот. Господ сакал да ги понижи со 
тоа што ќе го отстрани од нив ковчегот, силата и довербата со која 
тие се фалеле.“ –Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 106.

б. Кои трагедии претставувале врв на овој пораз? 1 Самоил 
4:11,15-22.

„Господ длабоко го казнил Својот народ Израел, откривајќи го 
нивното лицемерие и укорувајќи ја нивната претпоставка, а со тоа 
на страниците на историјата на сите идни поколенија им оставил 
сведоштво дека беззаконијата на оние кои се нарекуваат за Негов 
народ нема да останат неказнети. Колку е поголемо познавањето 
на Божјата волја, толку е поголем гревот на оние кои ја игнорираат. 
За да се воздигне Неговото име и да се почитува на земјата, Бог 
не зависи од луѓе. Тој ги прифаќа напорите на оние кои во вера 
и понизност одат пред Него, но ги отфрла сите оние кои одат по 
патот на неправедниците додека тврдат дека му служат Нему.“ - 
The Signs of the Times, December 22, 1881.
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Среда                      21. март

4. ОДГОВОРНОСТ ПРЕД БОГА
а. Во пресудата која го снашла домот на Илија, кое сериозно 

предупредување за начинот на кој историјата се повторува, треба 
да го привлече нашето внимание? Матеј 7:19,23; Исаија 58:1.

„За првосвештеникот Илија може да се каже дека бил благороден, 
љубезен и благ, вистински заинтересиран за Божјата служба и за 
напредок на Неговото дело и човек со сесрдна молитва. Никогаш 
не се спротивставувал на Божјата реч. Но сериозно му недостигала 
цврстина на карактерот и одлучност да го осуди гревот и праведно 
да го казни престапникот; поради тоа Бог не можел да се потпре на 
него да го одржи чист израелскиот народ. На својата вера тој не ѝ 
додавал особини на храброст и сила одлучно, во вистински момент 
и на вистинско место да каже: „Не.“ Гревот е грев, а правдата е 
само правда. На трубата мора да и се даде сосем јасен и одреден 
звук. Ние живееме во време на страшна безбожност. И ако на 
секоја одговорна положба не бидат луѓе со широко отворени очи, 
служењето на Бога ќе се изроди во обична форма. Денес не е време 
било кој себично да гледа само на своите лични интереси. Ниту за 
еден збор кој Бог го изговорил, не смее да се дозволи да падне на 
земја – да не му се посвети соодветно внимание.

Поедини членови во Батл Крик, иако тврдат дека верувааат 
во Сведоштвата, практично ги фрлаат под нозе. Но малкумина се 
оние кои тие книги ги читаат со интерес, а уште помалку оние кои 
живеат според нив. Во служењето на Бога сè повеќе се вовлекува 
попуштање на себе, горделивост, мода и покажување. Бог бара 
одлучни и храбри луѓе, луѓе кои нема да можат да гледаат како се 
подигаат идоли и внесуваат гнасотии, а да не го подигнат својот глас 
како труба, укажувајќи му на народот на неговите престапи и на 
Јакововиот  дом за неговите гревови.“ – 4 Сведоштво, 517.

„Опомените и укорите не им се даваат на адвентистите на седмиот 
ден затоа што тие живеат понечесен живот од христијаните кои им 
припаѓаат номиналните цркви, ниту пак затоа што нивните постапки  
и дела се полоши од оние на адвентистите кои не им се покоруваат на 
барањата на Божјиот закон, туку затоа што тие имаа голема светлина, 
и што преку својата вера станале посебен, избран Божји народ, кој во 
своите срца го има напишан Неговиот закон.“ – 2 Сведоштво, 452.

б. Бидејќи Филистејците биле проколнати поради кражбата 
на симболот на кого тие не му се поклонувале, колку време 
поминало пред да го вратат ковчегот? После колку време 
Израелците повторно почнале да ја ценат вредноста на светиот 
симбол? 1 Самоил 6:1; 7:1,2.
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Четврток                          22. март

5. ЧУДО НА МИЛОСТА
а. Каков сериозен апел Самоил му упатил на народот на Израел 

и како прекрасни биле неговите резултати? 1 Самоил 7:3,6. 

„На самиот почеток на својата служба како судија во Израел 
– иако млад – Самоил на сеопштиот собир во Миспа го повикал 
народот на длабоко каење пред Бога во пост и молитва. Најсвечено 
им го пренел сериозното сведоштво од Божјите усни; и тие почнале 
да увидуваат во што се наоѓа нивната сила.“ – 4 Сведоштво, 517.

б. Што треба да научиме од тоа како Бог бил милостив кон 
понизниот Израел? Зошто, како што тие правеле, треба да ги 
преиспитаме нашите срца? 1 Самоил 7:7,10,12.

„Слична е состојбата и на Божјиот народ во денешно време на 
идолопоклоничкиот Израел. Мнозина кои го носат христијанското 
име, освен на Бога им служат и на други богови. Нашиот Создател 
бара од нас врховна преданост, нашата прва верност. Сè што има 
тенденција да ја намали нашата љубов кон Бога, или што стои на патот 
на нашата служба Нему, со самото тоа станува идол. За некои идол 
е нивната земја, за некои нивните куќи, а за другите економските 
добра. Работните потфати се преземаат со ревност и преданост, 
додека служењето на Бога е од второстепена важност. Семејната 
служба е занемарена, тајната молитва заборавена. Многумина 
тврдат дека кон своите ближни се однесуваат справедливо, и се 
чини дека чувствуваат дека со тоа ја извршуваат својата целокупна 
должност. Но не е доволно само да се држат последните шест 
заповеди од декалогот. Ние треба да го сакаме Господа, нашиот Бог, 
со сето срце. Ништо помалку од послушноста кон секоја заповед – 
ништо помалку од врховната љубов кон Бога, како и рамноправната 
љубов кон нашите ближни – не може да ги задоволи барањата на 
божествениот закон.“ – The Signs of the Times, January 26, 1882.

Петок                        23. март
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто не е доволно да се прифати укорот?
2. Зошто присуството на ковчегот на заветот не бил од помош на 

бојното поле?
3. Кое е значењето на зборот „Ихавод“ во историјата на Израел?
4. Илија бил човек на молитва, но што му недостасувало во 

неговата духовност? 
5. Како ние – како и Израел – имаме потреба од искуството на Миспа денес?
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13. лекција                  Сабота, 31. март 2018.

Последниот судија во Израел
„Доаѓа нашиот Бог, и нема да молчи; пред Него ќе има оган што 

проголтува, околу Него бура.“ – 1 Самоил 15:22.

„Самоил имал поголемо влијание од него, зашто животот му бил 
обележан со верност, со послушност и преданост.“ – Патријарси и 
пророци, 663.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 592-615.

Недела                            25. март

1. ТАЈНА НА ПОБЕДАТА

а. Кои можеме да научиме од искуството на Израел во времето 
кога Самоил му судел на народот? 1 Самоил 7:12,17.

_______________________________________________________________________

„И денес има потреба од такво оживување на вистинска вера 
во срцето како што искусиле древните Израелци. Ние треба, како 
и тие, да донесеме родови достојни за покајание – да ги отфрлиме 
нашите гревови и да го очистиме осквернетиот храм на срцето 
како би можел Христос да царува во него...

Покајанието е првиот чекор кој мораат да го преземат сите кои 
сакаат да се вратат кај Бога. Никој не може да ја направи оваа 
работа за нас. Ние мора да го понизиме нашето срце пред Бога и 
да ги отфрлиме нашите идоли. Кога ќе направиме сè што можеме 
да направиме, тогаш и Господ ќе ни го покаже своето спасение.

И кога небесната светлина ќе ја растера нашата темнина, да ја 
покажеме, како Самоил, својата благодарност подигајќи спомен 
на Господа.“ – The Signs of the Times, January 26, 1882.

б. Зошто на оние кои тврдат дека се припадници на Божјиот 
народ треба да им се упатуваат сериозни апели сè до крајот 
на  времето? Исаија 2:17-22.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
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Понеделник                                26. март

2. СУДБОНОСЕН ЧЕКОР

а. Што довело до пад на Божјиот народ? Осија 4:6. Што направил 
Самоил за да донесе траен духовен раст меѓу народот? 

„Грижата за воспитување на младите се гледала и во тоа што 
биле воспоставени пророчки школи. Во нив се примани момчиња 
кои сакале подлабоко да ги истражуваат вистините на Божјата реч 
и кои копнееле за мудрост одозгора за да можат да станат учители 
во Израел. Пророчките школи ги основал Самоил да служат како 
брана од широко распространетата расипаност да обезбедуваат 
морална и духовна благосостојба на младината и идна среќа на 
нацијата, на тој начин што ќе подига луѓе кои ќе бидат способни 
во Божји страв да го водат и да го советуваат народот. За таа 
цел Самоил собрал многу млади луѓе кои биле побожни, умни и 
желни за наука. Ги викале пророчки синови. Заедницата со Бога 
и проучувањето на неговата Реч придонесувале кон нивните 
природни дарби да се придружи и небесна мудрост. Учителите 
биле луѓе не само добро запознаени со Божјата вистина, туку кои 
и самите оствариле заедница со Бога и примиле посебен дар на 
неговиот Дух. Нив народот ги почитувал и им верувал како поради 
ученоста така и поради нивната побожност.

Во времето на Самоил постоеле две такви школи, една во Рама, 
во родното место на пророкот, а друга во Киријат-Јарим, каде што 
во тоа време се наоѓал ковчегот на заветот. Подоцна се основани и 
други школи.“ – Патријарси и пророци, 593.

б. Која треба да биде главната тема во таквите училишта? Исаија 
34:16; Псалм 12:6.

„Ние сакаме целиот свет да знае дека нашите млади се 
образувани не само во науката, туку дека тие постојано пред очите 
го имале значењето од стекнување на знаење за законите на Бога, 
и да им се покоруваме.“ – College Record, January 1, 1878.

„Зар во школите на старите Евреи нема многу нешта што и 
денешните воспитувачи со успех би можеле да ги применуваат? 
Оној што го создал човекот се погрижил за развојот на неговото 
тело дух и душа. Оттаму, вистинскиот успех во воспитувањето 
зависи од тоа дали луѓето верно ќе го исполнуваат планот на својот 
Творец.“ – Патријарси и пророци, 595.
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Вторник                           27. март

3. САМОИЛ РАЗОЧАРАН  

а. Какво разочарување му се случило на Самоил во староста? 
1 Самоил 8:1-3. Како луѓето, до извесен степен, кон него се 
однесувале неправедно?

_______________________________________________________________________

„Бог му доделил (на Самоил) должност на судија, пророк и 
свештеник, и тој неуморно и несебично работел за добро на својот 
народ; под негова мудра управа народот навистина напредувал 
во секој поглед. Повторно бил воспоставен ред духовноста се 
зголемила, а духот на незадоволство бил потиснат за извесно 
време. Но кога остарел, пророкот бил присилен грижите околу 
владеењето да ги подели со други, па ги одредил своите два 
сина за помошници. Додека Самоил и понатаму ја вршел својата 
должност во Рама, синовите ги пратил во Вирсавеја, па јужната 
граница на земјата, каде што требало да делат правда.

Самоил имал целосна согласност од народот кога на своите синови 
им ја определил оваа должност.“ – Патријарси и пророци, 604.

„Народот видел дека синовите на Самоил не ги следеле неговите 
стапки. Иако не биле гнасни, како синовите на Илија, сепак биле 
нечесни и двосмислени. Додека му помагале на таткото во неговата 
макотрпна работа, нивната љубов кон наградите и добивката 
ги натерала во споровите помеѓу луѓето да ја фаворизираат 
неправдата.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 353.

„На Самоил не му зборувале за случаите на злоупотреба на 
власта кај народот. Кога би му било познато лошото однесување на 
неговите синови, тој секако би ги сменил. Но старешините тоа и не го 
барале од него. Самоил сфатил дека вистински повод претставуваат 
незадоволството и гордоста.“ – Патријарси и пророци, 604.

б. Наместо да бараат да се исправат грешките, што луѓето барале 
од Самоил? Како тој на тоа одговорил? 1 Самоил 8:4-6.

_______________________________________________________________________

„Остарениот пророк во таа молба видел прекор насочен лично 
против него и настојување да го отстранат него. Сепак, не ги 
покажал своите вистински чувства; никого не го прекорувал, туку 
во молитва го изнел целиот случај пред Господа и само од него 
барал совет.“ – Патријарси и пророци, 604.605.
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Среда                     28. март

4. КОЈ ТРЕБА ДА БИДЕ НАШИОТ ЦАР?
 

а. Како Господ му наложил на Самоил да одговори на барањата 
на народот да им постави цар? Зошто? 1 Самоил 8:7,18.

„Сите што го презираат и го отфрлаат верниот Божји слуга, го 
омаловажуваат не само тој човек, туку и Учителот што го поставил. 
Со тоа тие ги отфрлаат Божјите зборови, неговите опомени и совети, 
го отфрлаат неговиот авторитет.“ – Патријарси и пророци, 605.

б. Кое вечно начело Бог сака да го научиме од ова искуство, 
како што е објаснето од подоцнежните пророци? Осија 13:11; 
Езекиел 14:3,8.

„Господ преку своите пророци однапред кажал дека со 
Израелците ќе владеат цареви, но тоа не значело дека тој 
начин на владеење за нив ќе биде најдобар и во сообразност 
со неговата волја. 

Кога луѓето ќе посакаат да одат по пат што сами си го одбрале, 
не прашувајќи го Бога за совет, или наспроти неговата откриена 
волја, Тој често им ја исполнува желбата со цел низ горчливото 
искуство што го стекнуваат на тој начин да ја увидат својата лудост 
и да се покаат за својот грев. Се покажало дека човечката гордост 
и човечката мудрост се опасни водачи. Сѐ што ќе ни посака срцето 
наспроти Божјата забрана, сигурно е дека побргу ќе ни служи на 
проклетство отколку на благослов.“ – Патријарси и пророци, 605.606.

в. Откако првиот цар Саул бил поставен, како Бог милостиво 
се обидувал да го искористи најдоброто од ситуацијата?                          
1 Самоил  10:1,6,9;15:17.

 
г. Што конечно Бог бил принуден да му направи на првиот цар?  

Зошто? 1 Самоил 13:14; 15:22,23; Дела 13:20,22. Како Тој денес  
владее со Својот народ? Ефесјаните 4:11,16.
 
„Во црквата на адвентистите на седмиот ден Бог не поставил 

никаква царска власт која треба да го контролира целото дело 
или некоја гранка на делото. Тој не одредил товарот на водството 
да падне само на неколку луѓе. Одговорностите се поделени на 
поголем број надлежни луѓе.“ – 8 Сведоштво, 236.
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Четврток                          29. март

5. БОЖЈО НАСЛЕДСТВО
а. Именувајте еден од најтажните денови во историјата на Израел 

и објаснете зошто тој бил толку срцепарателен? 1 Самоил 25:1; 
Псалм 116:15.
 
„Израелскиот народ смртта на Самоил ја примил како 

ненадоместлива загуба. Смртта го прибрала во своите пазуви 
големиот и добар пророк и извонреден судија; болката на целиот 
народ била длабока и искрена...

Споредувајќи го однесувањето на Саула со Самоиловото 
држење, народот увидел колку голема била грешката што барале 
цар само затоа да не се разликуваат од другите народи наоколу. 
Мнозина со страв го посматрале сѐ поголемото безбоштво и 
лажната вера што се ширела среде народот...

Народот го загубил основачот и управителот на своите верски 
школи; но тоа не било сѐ. Го загубиле човекот кај кого народот доаѓал 
за совет кога би се нашол во голема неволја, кај човекот кој секогаш 
се заземал пред Бога за интересите на својот народ. Посредувањето 
на Самоил секогаш влевало чувство на сигурност, „зашто постојаната 
молитва на праведникот може многу да помогне“ (Јаков 5,16)...

Во мигот кога народот поради внатрешни несогласија сѐ повеќе 
бил разединуван, а мудриот и богобојазлив совет на Самоил 
најпотребен, Бог својот стар слуга го повикал на починка. Горчливи 
мисли го обземале народот додека стоел крај гробот и размислувал 
за својата лудост што го отфрлиле како народен водач; а тој бил 
во толку близок допир со небото, што се чинело дека цел Израел 
го врзува со престолот на Јехова. Самоил бил тој кој ги учел да го 
љубат Бога и да му се покоруваат.“ – Патријарси и пророци, 663.664.

Петок                         30. март

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Самоил мудро го започнал својот период како судија во 
Израел?

2. Што ги открива неговите планови за светла иднина на Божјиот 
народ? 

3. Иако Илија и Самоил имале проблематични синови, каква 
сепак била разликата меѓу нив?

4. Зошто е толку важно целосно да се предадеме на Божјата 
волја кога се молиме?

5. Зошто треба повеќе да ги цениме водачите како Самоил?
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Белешки
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Понеделник Амос 8:11-13. 6 Свед. 139. 2. Сам. 22:28-33.
2 Вторник Псалм 11:3-7. 6 Свед. 140. Откр. 1:1-3.
3 Среда Исаија 13:4-8. 6 Свед. 141. Откр. 1:6,7.
4 Четврток Исаија 13:9-13. 6 Свед. 142. Зах. 12:8-10.
5 Петок Исаија 28:17-21. Сонцето заоѓа во 16 15
6 Сабота Битие 2:1-3. Сонцето заоѓа во 16 16
7 Недела Исаија 24:1-6. 6 Свед. 143. Рим. 1:14-18.
8 Понеделник Исаија 24:17-20. 6 Свед. 144. Рим. 2:11-16.
9 Вторник Ерем. 4:19-20. 6 Свед. 145. Откр. 22:11.12.
10 Среда Ерем. 4:23-28. 6 Свед. 146. Дела 4:29-31.
11 Четврток Ерем. 9:20-22. 6 Свед. 147. Ефес. 4:3-6.
12 Петок Ерем. 23:19-20. Сонцето заоѓа во 16 22
13 Сабота Излез 20:8-11. Сонцето заоѓа во 16 23
14 Недела Ерем. 25:30-33. 6 Свед. 148. Рим. 3:23-26.
15 Понеделник Ерем.  25:34-38. 6 Свед. 149. Рим. 5:1-5.
16 Вторник Ерем. 30:5-7. 6 Свед. 150. Ерем. 3:22-25.
17 Среда Езек. 7:15-19. 6 Свед. 151. Јаков 4:2-7.
18 Четврток Езек. 7:25-27. 6 Свед. 152. Откр. 17:4-6.
19 Петок Осија 4:1-3. Сонцето заоѓа во 16 30
20 Сабота Излез 31:12-14. Сонцето заоѓа во 16 32
21 Недела Јоил 1:1-7. 6 Свед. 153. Рим. 5:8-12.
22 Понеделник Јоил 1:9-12. 6 Свед. 154. Рим. 6:16-18.
23 Вторник Јоил 1:15-20. 6 Свед. 155. 1. Сол. 2:3-6.
24 Среда Јоил 2:30-31. 6 Свед. 156. Откр. 18:1,2.
25 Четврток Јоил 3:9-12. 6 Свед. 157. Откр. 14:8-11.
26 Петок Јоил 16:17-22. Сонцето заоѓа во 16 39
27 Сабота Излез 31:15-17. Сонцето заоѓа во 16 40
28 Недела Амос 5:16-20. 6 Свед. 158. Рим. 7:18-24.
29 Понеделник Амос 8:1-3. 6 Свед. 159. Рим. 8:1-4.
30 Вторник Амос 8:11-13. 6 Свед. 160. Откр. 18:4-8.
31 Среда 1. Лет. 15:5-7. 6 Свед. 161. 2. Сам. 22:21-27.

ЈАНУАРИ - 2018.
За оние кои 
немаат свед
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Четврток Михеј 7:2-6. 6 Свед. 162. Авакум 2:1-4.
2 Петок Наум 3:1-3. Сонцето заоѓа во 16 48
3 Сабота Левит 26:1,2. Сонцето заоѓа во 16 49
4 Недела Софонија 1:2-7. 6 Свед. 163. Рим. 8;6-9.
5 Понеделник Софонија 1:14-18. 6 Свед. 164. Рим. 8:14-18.
6 Вторник Малахија 4:1,2. 6 Свед. 165. Откр. 12:9-12.
7 Среда Матеј 24:1-5. 6 Свед. 166. Јован 1:14-18.
8 Четврток Матеј 24:6-13. 6 Свед. 167. Матеј 25:1-13.
9 Петок Матеј 24:21-27. Сонцето заоѓа во 16 57
10 Сабота Второз. 5:12-14. Сонцето заоѓа во 16 58
11 Недела Матеј 24:29-35. 6 Свед. 168. Рим. 8;24-28.
12 Понеделник Матеј 24:36-39. 6 Свед. 169. Рим. 8:35-39.
13 Вторник Матеј:40-44. 6 Свед. 170. Фил. 3:20.21.
14 Среда Марко 13:2-8. 6 Свед. 171. Левит 16:29-34.
15 Четврток Марко 13:14-17. 6 Свед. 172. Матеј 21:9-13.
16 Петок Марко 13:33-37. Сонцето заоѓа во 17 06
17 Сабота Немија 13:15-17. Сонцето заоѓа во 17 07
18 Недела Лука 17:28-36. 6 Свед. 173. Рим. 9:27-29,
19 Понеделник Марко 13:19,20. 6 Свед. 174. Рим. 10:8-11.
20 Вторник Лука 21:7-11. 6 Свед. 175. Лука 19:40-44.
21 Среда Лука 21:16-21. 6 Свед. 176. Зах. 8:20-23.
22 Четврток Лука 21:22-24. 6 Свед. 177. Дан. 8:13,14.
23 Петок Лука 21:25-28. Сонцето заоѓа во 17 15
24 Сабота Немија 13:17-19. Сонцето заоѓа во 17 16
25 Недела Лука 21:29-33. 6 Свед. 178. Рим. 11:2-5.
26 Понеделник Лука 21:34-36. 6 Свед. 179. Рим. 11:16-21.
27 Вторник 2. Тим. 3-5, 6 Свед. 180. Откр. 4:1-5.
28 Среда Авдија 1:15:17. 6 Свед. 181. Евр. 12:1,2.

ФЕВРУАРИ - 2018.
За оние кои 
немаат свед
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Четврток 2.Петрово 3:9-14. 6 Свед., 182. Откр. 11:18,19.
2 Петок Откр. 10:1-7. Сонцето заоѓа во 17 23
3 Сабота Исаија 56:1,2. Сонцето заоѓа во 17 25
4 Недела Откр. 16:13-16. 6 Свед., 183. Зах. 6:12,13.
5 Понеделник Откр. 16:17-21. 6 Свед., 184. Рим. 12:1,2.
6 Вторник Откр. 17:12-14. 6 Свед., 185. Лука 1:32,33.
7 Среда Откр. 19:17-21. 6 Свед., 186. Откр. 3:19-22.
8 Четврток Откр. 22:7-10. 6 Свед., 187. 1.Јов. 2:1-4.
9 Петок Откр. 1:7,8. Сонцето заоѓа во 17 32
10 Сабота Исаија 56:4.5. Сонцето заоѓа во 17 33

11 Недела Откр. 14:14-16. 6 Свед., 188. Рим. 12:9-17.
12 Понеделник Псалм 50:1-6. 6 Свед., 189. Рим. 12:18-21.
13 Вторник Откр. 14:17-20. 6 Свед., 190. Јован 3:14-17.
14 Среда Јуда 14:15. 6 Свед., 191. 2.Кор. 5:17.
15 Четврток Марко 13:32-34. 6 Свед., 192. 1.Петр. 1:3-8.
16 Петок Исаија 26:20.21. Сонцето заоѓа во 17 40
17 Сабота Исаија 56:6,7. Сонцето заоѓа во 17 41
18 Недела Марко 13:24-27. 6 Свед., 193. Рим. 13:10-14.
19 Понеделник Дела 1:10,11. 6 Свед., 194. Рим. 15:1-4.
20 Вторник Откр. 6:14-17. 6 Свед., 195. Мал. 3:1-3.
21 Среда Исаија 2:17-21. 6 Свед., 196. Јуда 14:15.
22 Четврток Исаија 58:8,9. 6 Свед., 197. Проп. 12:12-14.
23 Петок Софон. 2:1-3. Сонцето заоѓа во 17 48
24 Сабота Исаија 58:12-14. Сонцето заоѓа во 17 49
25 Недела 1. Сол. 4:16-18. 6 Свед., 198. 1.Кор. 1:3-8.
26 Понеделник 1.Кор. 15:51-56. 6 Свед., 199. 1.Кор. 2:1-5.
27 Вторник Откр. 3:10,11. 6 Свед., 200. Откр. 13:16,17.
28 Среда Јован 5:25-29. 6 Свед., 201. Дан. 7:24,25.
29 Четврток Откр. 20:11-13. 6 Свед., 202. Мат. 5:17-19.
30 Петок 2.Петр. 3:3-7. Сонцето заоѓа во 17 56
31 Сабота 1.Јов. 5:1-4. Сонцето заоѓа во 17 57

МАРТ - 2018.
За оние кои 
немаат сведЗа оние кои 

немаат свед
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6. јануари        
Проект за изградба 
на црквата во
Таргу Мурешу, 
Романија
(страница 4)

3. февруари      
Дар во првата сабота

За хуманитарна 
помош за

загрозените во 
несреќите
(страница 25)

3. март          
Дар во првата 
сабота за старечки 
дом „Добриот 
Самарјанин“
во Северен Бразил 
(страница 46)

Доброволен дар во
првата сабота


