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Година XCIV Број 2
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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„Кога Исус бил на земјата, Тој бил признат за поголем учител од 
најобразованите научници во Неговото време. Сепак, Неговите методи на 
поучување биле едноставни. Тој обично се служел со параболите за да им ги 
открие големите вистини на луѓето.

Исус им приоѓал на луѓето на нивно тло, како Некој, кој ги познавал нивните 
проблеми. Тој направил вистината да изгледа убаво, изложувајќи ја истата на 
најнепосреден и наједноставен начин. Јазикот со кој зборувал бил чист, префинет 
и јасен, како река кога тече... Меѓутоа, иако Неговото учење било едноставно, 
Тој зборувал како Оној, кој има власт. Поради таа особина Неговото учење се 
разликувало од учењата на сите останати. Рабините зборувале со сомневање 
и колебање, како смислата на Светото Писмо да може да се толкува на два 
потполно спротивни начина. Тие секојдневно ги вовлекувале слушателите во сѐ 
поголема неизвесност. Исус го толкувал Светото Писмо со неоспорлив авторитет. 
За што и да зборувал, Тој го правел тоа со сила, така што на Неговите зборови не 
можел никој да се спротивставува.“ – Копнежот на вековите, 253.

"Христос морал да објави и вистини кои луѓето не биле подготвени да ги 
прифатат, па дури и да ги разберат. Затоа и ги учел со помош на параболи, со 
примери од животот. Поврзувајќи го Своето учење со сцени од животот, од 
човечкото искуство или од природата, Тој го привлекувал нивното внимание 
и влијаел врз нивното срце. Подоцна, кога би ги посматрале предметите со 
кои ги илустрирал Своите поуки, тие си спомнувале и за зборовите на својот 
божествен Учител. На луѓето што го прифаќале влијанието на Светиот Дух, 
поуките на Спасителот им станувале сè појасни. Тајните се разјаснувале и она 
што тешко можело да се разбере, одеднаш станувало очигледно...

Во Своите параболи Тој ги укорувал лицемерството и расипаните дела 
на луѓето што биле поставени на високи положби и со симболичен јазик ја 
искажувал вистината толку остро што тие не сакале ни да ги слушаат Неговите 
зборови и би се потрудиле бргу да и стават крај на Неговата служба кога 
отворено би ги изнесувал Своите обвинувања...

Негова желба е во секоја корисна дејност и во секој животен позив да наоѓаме 
поуки за божествената вистина. Тогаш нашите секојдневни активности нема 
да го окупираат нашето внимание во толкава мера за да го заборавиме Бога; 
напротив, тие непрекратно ќе нè потсетуваат на нашиот Творец и Откупител. 
Мислата за Бога ќе се провлекува како златна нишка низ сите наши секојдневни 
грижи и работи.“ – Христовите очигледни поуки, 21-27.

Бог нека ни помогне да извлечеме поуки од нашите секојдневни работи и 
друштвени врски кои ќе ги насочат нашите мисли кон Него. Додека ги проучуваме 
овие лекции за ова тримесечје, можеме ли да го пренасочиме својот живот 
така што гледајќи го Христа и Неговата голема љубов во обичните нешта од 
секојдневниот живот, да можеме да бидеме променети во Неговиот лик.  

Оддел на генералната конференција за Саботна школа

ПРЕДГОВОР
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Сабота, 7. април 2018. 

Дар во првата сабота 
за санаториум во Венецуела

Венецуела, официјално се нарекува 
Боливарианска Република Венецуела, е 
федерална република која се наоѓа на 
северниот брег на Јужна Америка. Земјата 
има над 31 милиони жители, од кои 71% 
се католици, а 17% протестанти. Венецуела 
во последните неколку години е погодена 
со економска криза и недостаток на храна. Ние 
веруваме дека следните совети особено можат да се 
применат на Господовото дело во Венецуела во ова време:

„Бог го оспособил Својот народ да го просветли светот. Тој го надарил 
со способности со кои треба да го прошират делото сè додека не биде 
опфатен целиот свет. Во сите делови на светот, тие треба да изградат 
санаториуми, училишта, издавачки куќи и слични објекти за извршување 
на Неговото дело.

Завршната порака на евангелието треба да биде однесена ‘на секое 
племе и колено, јазик и народ’ (Откровение 14:6). Во странските земји треба 
да започнат да се спроведуваат многу потфати за унапредување на оваа 
порака... Потребно е да се воспостават здравствени мисии, за да дејствуваат 
како Божја помошна рака во служба на болните.“ - Counsels on Health, p. 215.

Во Венецуела, ние учествуваме во изградба и развој на мал 
санаториум. Овој проект постојано напредува. Купено е соодветно 
земјиште и направени се технички нацрти. Мнозина наши верници се 
возбудени од овој проект и дадоа скромни донации, а други ветија дека 
ќе продолжат со работа сè до успешно завршување на проектот. Господ 
Исус покренал човечки орудија подготвени да служат онаму каде Тој 
ќе ги повика – во изградба, во здравство и нега. Но, ние не сакаме да 
продолжиме без да ги имаме сите потребни средства за да се заврши 
работата – според советот на вдахновението.

Со оглед на тоа дека итно ни се потребни финансиски средства за 
завршување на изградбата, понизно ве молиме во љубовта кон Исус 
Христос, за финансиска помош за изградба на место за помош на болните, 
сиромашните и за спасение на многу души ранети од гревот. Бог нека се 
прослави преку ова дело. Ви благодариме за вашите великодушни донации.

Вашите браќа и сестри од Венецуела
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  1. лекција                      Сабота, 7. април 2018.

Сејач
„Зашто вака им вели Господ на луѓето од Јудеја и од Ерусалим: 

изорајте си нови ниви и не сејте меѓу трње.“ - Еремија 4:3.

„Градината на срцето мора да се обработува. Почвата мора да се 
подготви со длабоко покајание за гревовите. Отровните сатански 
билки мора да се искоренат. Почвата, обрасната со трње, може да 
се поправи само со трудољубива работа. Така и лошите склоности на 
непрероденото срце можат да се совладаат само со сериозни напори 
во Исусово име и со Негова сила“. – Христовите очигледни поуки, 56. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очигледни поуки, 33-61.

Недела                    1. април

1. ПОУЧУВАЊЕ ВО ПАРАБОЛИ

а. Кои околности што постоеле меѓу Божјиот народ за 
време на  Христовата служба, ја направиле употребата на 
параболите неопходна? Матеј 13:10-13.

„Христовото евангелие станало камен на сопнување (за 
еврејскиот народ) затоа што барале знаци наместо Спасител. Тие 
очекувале Месијата да ги докаже Своите тврдења со моќни дела 
на освојување за да го воспостави Своето царство врз урнатините 
на земните царства. На овие очекувања Спасителот одговорил 
со параболата за сејачот. Божјото царство нема да победи ниту 
со силата на оружјето, ниту со насилно наметнување, туку со 
всадување на ново начело во човечките срца“. – Христовите 
очигледни поуки, 35. 

б. Со кое пророштво Исус го поврзал Своето поучување во  
параболите? Исаија 6:9; Матеј 13:14.15.

„На умовите кои биле отворени за влијанието на Светиот Дух, 
значењето на поуките на Спасителот им станувале сè појасни. 
Тајните се разјаснувале и она што било тешко да се разбере 
станувало јасно.“ – Христовите очигледни поуки, 21.
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Понеделник                       2. април

2. ПАРАБОЛА ЗА СЕЈАЧОТ

а. За што зборувала параболата за сејачот? Матеј 13:3-8.

„Параболата за сејачот првенствено се занимава со влијанието што 
го има врз растот на семето почвата на која било посеано... Прашање 
од најголемо значење за вас е: ‘Како се однесувате кон мојата порака’? 
Вашата вечна судбина зависи од тоа дали ќе ја прифатите или ќе ја 
отфрлите пораката“. – Христовите очигледни поуки, 43.44.

б. Што претставува семето посеано покрај патот? Матеј 13:19.

„Семето посеано покрај патот го претставува Божјото слово кое 
паѓа врз срцето на невнимателниот слушател. Срцето кое станало 
широка сообраќајница за телесните уживања, за гревовите и 
световните склоности, е слично на тврд разгазен пат. Окупирана 
со себични цели и со грешни уживања, душата е закоравена од 
‘измамата на гревот’ (Евреите 3:13). Духовните способности се 
парализирани. Луѓето го слушаат словото, но не го разбираат. Не 
сфаќаат дека тоа се однесува на нив. Не се свесни за своите потреби 
ниту за опасноста што им се заканува. Не ја забележуваат Христовата 
љубов, поминуваат покрај пораките на Неговата милост како покрај 
нешто што не се однесува на нив“. – Христовите очигледни поуки, 44.

в.  Како Бог гледа на оние кои сеат раздор во црквата? Изреки 
6:16-19. Како оваа пракса му помага на сатаната во неговото 
дело? Лука 8:11.12.

„Мнозина кои тврдат дека се христијани му помагаат на 
искушувачот да го собере семето на вистината од срцата на 
другите луѓе. Мнозина што го слушаат проповедањето на Божјото 
слово, истото во своите домови го критикуваат... Пораката што 
треба да ја сметаат за Божја порака упатена до нив ја разгледуваат 
со несериозни и саркастични коментари. Опширно расправаат 
за карактерот на проповедникот, за неговите побуди и постапки 
и за однесувањето на другите верници во црквата. Искажуваат 
остри судови, повторуваат озборувања и критики, и сето тоа пред 
ушите на необратените. Често вакви расправи родителите водат во 
присуство на своите деца. На тој начин тие го уништуваат угледот 
на Божјите гласници и почитта на нивната порака. Мнозина 
излагањето на Божјото слово го слушаат со омаловажување“. – 
Христовите очигледни поуки, 45.46.
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Вторник                                   3. април

3. НЕПОДГОТВЕНИ НА ЖРТВА

а. Што се случило со семето што паднало на каменито место? 
Матеј 13:20.21.

„Мнозина од оние кои ја прифатиле религијата се луѓе со камени 
срца. Како што под тенкиот слој на земја се крие неплодна карпа, 
така под почвата на нивните добри желби и копнежи се крие 
себичноста на нивното телесно срце. Љубовта кон сопственото ‘јас’ 
не е победена. Тие не ја увиделе прекумерната грешност на гревот 
и нивното срце уште не се понизило, сфаќајќи ја својата вина. 
Таквите луѓе лесно можат да се убедат, па дури и да изгледаат дека 
се преобратени, но тие имаат само површна религија.

Тоа не е затоа што луѓето веднаш го прифатиле Божјото слово, 
или затоа што го примаат со радост... (Тие) не пресметале колку тоа 
ќе ги чини. Тие не земаат во обѕир што бара од нив Божјото слово; 
тие не ги прилагодуваат своите животни навики на неговите начела 
и не се потчинуваат целосно под негова контрола“. – Христовите 
очигледни поуки, 46.47.  

б. Како богатиот млад законик  покажал дека е слушател чие 
срце претставувало каменито место? Матеј 19:22. Како и ние 
можеме да го покажеме истиот став? Јован 6:60.

„Мнозина го прифаќаат евангелието за да ги одбегнат 
страдањата, наместо да се ослободат од гревот. Се радуваат 
извесно време, зашто се надеваат дека религијата ќе ги ослободи 
од тешкотиите и неволјите. Додека нивниот живот се одвива без 
тешкотии, можеби изгледаат како доследни христијани, но паѓаат 
на жешката проверка на искушенијата. Не се способни да поднесат 
укор заради Христа. Кога Божјото слово ќе им укаже на некој 
омилен грев и кога од нив бара самооткажување или жртва, тие се 
чувствуваат навредени, и се чини дека треба да вложат премногу 
големи напори за да создадат коренита промена во својот живот. 
Гледаат на сегашните неугодности и неволји и ги забораваат 
вечните вредности.“ – Христовите очигледни поуки, 47.48.

в. Што бара Бог од нас, и каков пример ни оставил Исус? Лука  
9:23; Римјаните 12:1; 5:6-8. 

„Христос дал сè за нас и сите што го прифаќаат Него ќе бидат 
подготвени да жртвуваат сè за својот Спасител. Неговата слава и чест 
тие ќе ја стават на прво место.“ – Христовите очигледни поуки, 49.
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Среда                          4. април

4. ЗАДУШЕНО ОД ТРЊЕТО НА СВЕТОВНОСТА
 

а. Што претставува трњето кое го гуши доброто семе? Марко 
4:18.19; Лука 8:14.

б. Што треба да запомниме за да ги спречиме грижите на овој 
свет да го задушат доброто семе на вистината? Матеј 6:25-32; 
Псалм 55:22.

„Ние мораме да работиме за да можеме да им дадеме на 
сиромасите. Христијаните мора да работат, мора да бидат активни, 
но не мораат заради тоа да упаѓаат во грев. Меѓутоа, мнозина 
на тој начин се преокупирани со работа и немаат веќе време за 
молитва, немаат време за проучување на Библијата, немаат време 
да го бараат Бога и да му служат. Понекогаш во нивната душа сè 
уште се јавува стремеж за светост и за небото, но немаат веќе 
време да се одвратат од бучавата на овој свет и да ги слушнат 
величествените и авторитативни зборови на Божјиот Дух. Вечното 
станува споредно, а световното доминантно. Семето на Словото 
не може веќе да донесе плод, зашто силите на душата се насочени 
кон негување на трњето на световноста.“ – Христовите очигледни 
поуки, 51.52.

в. Кој став покажува дека доброто семе е задушено од световното 
богатство? Второзаконие 8:17.

„Љубовта кон богатството има некаква измамлива, заслепувачка 
моќ. Оние што имаат световно богатство премногу често забораваат 
дека Бог им дал сила да го заработат тоа богатство... Наместо 
богатството да го сметаат за талант што мора да се употреби на 
Божја слава и на издигање на човештвото, тие го прогласуваат за 
средство да се издигнат себеси.“ – Христовите очигледни поуки, 53.

г. Како можеме да ги спречиме „другите желби“ да го задушат  
Словото? Марко 4:19; Матеј 6:33.34.

„И други желби“ (Марко 4:19). Ова не мора да бидат желби, 
грешни сами по себе, туку сè она што го цениме повеќе од Божјото 
царство. Сè што ни ги одвлекува мислите од Бога, сè што на Христа 
му ја скусува нашата љубов, станува непријател на нашата душа.“ – 
Христовите очигледни поуки, 53.
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Четврток                         5. април

5.  СЕМЕТО ПОСЕАНО НА ДОБРА ЗЕМЈА

а. Ако нашите срца се како добра земја, како ќе го примиме  
Божјото Слово? 1 Солунјаните 2:13; Еремија 15:16. 

„Само оној што го прифаќа Писмото како Божји глас е вистински 
ученик... Божјото слово често се судрува со човековите наследени 
и усвоени карактерни црти или животни навики. Но слушателите 
споредени со добра земја, кога го примаат Словото, ги прифаќаат и 
сите негови услови и барања. Своите навики, обичаи и постапки тие 
му ги подложуваат на Божјото слово. Во нивните очи заповедите на 
смртниот, заблуден човек, стануваат безначајни кога ќе се соочат со 
Словото на бесконечниот Бог.“ – Христовите очигледни поуки, 59.60.

б. Колку е важно личното обработување на срцето? Еремија 4:3.4.

„Со примерот за сејачот Исус прикажува дека различните 
резултати од сеењето зависат од почвата. Во секој прикажан случај 
станува збор за ист сејач и за исто семе. Всушност Исус сака да ни 
покаже дека, ако Божјото слово не успее да ја постигне својата цел 
во нашето срце, во нашиот живот, причините треба да ги бараме кај 
нас. Меѓутоа, резултатот не е надвор од нашата контрола. Вистина, 
ние не можеме да се измениме себеси, но силата да бираме е во 
наши раце, и до нас стои да решиме што ќе бидеме. Слушателите, 
кои се споредени со почва крај пат, со каменлива почва и со почва 
полна со трње, не мора да останат такви. Божјиот Дух постојано се 
труди да ја разбие волшебната заслепеност која луѓето ги врзува 
за земните работи и се труди кај нив да разбуди желба за вечното 
богатство.“ – Христовите очигледни поуки, 56.

Петок                          6. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кој единствено е способен да ги разбере Христовите поуки?
2. Како можеме да му помогнеме на слушателот?
3. Некои лесно ја прифаќаат вистината, но не прават проценка колку тоа ќе ги 
    чини. Колкава е цената на сето тоа?
4. Како нешто што е добро може да го задуши драгоценото семе на 
    вистината?
5. Што ќе забележиме во поглед на некои свои навики и карактерни црти 
    додека го проучуваме Божјото Слово? Што треба да направиме со нив? 
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  2. лекција                               Сабота, 14. април 2018.  

Сеење на семето на вистината
„Кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое 

време ќе пожнееме, ако не се измориме.“ – Галатјаните, 6:9.

„Додека човекот како сејач го сее семето за да го одржи земниот 
живот, божествениот Сејач ја засејува душата со семе што ќе донесе 
свој плод за вечен живот.“ – Христовите очигледни поуки, 89.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 62-69;76-89.

Недела                     8. април

1. СИЛАТА Е ОД БОГА

а. На кого му го должиме нашето постоење? Дела 17:28; Исаија 44:24.

б. Кои две работи Бог му ги обезбедува на целиот човечки род, 
со цел да се одржи во живот? Матеј 5:45. Како делува Божјата 
сила во духовното царство? Исаија 55:10.11.

„Во семето лежи живот, во земјата постои сила; но, ако паралелно 
со тоа не би дејствувала дење и ноќе бесконечната божествена сила, 
семето никогаш не би донело плод. Мора да се излеат обилни дождови 
за да ги наквасат жедните полиња, сонцето треба да прати топлотна 
енергија за да го разбуди закопаното семе. Единствено Творецот, кој го 
всадил животот во семето, може и да го поттикне да расте. Секое семе 
расте, секоја билка се развива, единствено со Божјата сила...

Она што се случува во природата, се случува и при духовното 
сеење; учителот на вистината треба да се потруди да ја подготви 
почвата на срцето; тој мора да го посее семето, но силата што 
произведува живот доаѓа единствено од Бога. Постои граница 
преку која секој човечки напор е напразен. Иако мораме да го 
проповедаме Словото, ние не можеме да вдахнеме сила што ќе ја 
оживее душата и што ќе стори да никне праведност, да се прослави 
Бог. Заедно со проповедањето на Словото мора да дејствува сила 
поголема од секоја човечка сила. Единствено со силата на Божјиот 
Дух Словото ќе стане живо и јако, способно да ја обнови душата за 
вечен живот.“ – Христовите очигледни поуки, 63.64. 
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Понеделник                 9. април
 

2.  СЕЕЊЕ НА СЕМЕТО

а. Што е претставено со семето во Исусовите параболи? Лука 8:11.

б. Каде треба да го сееме ова семе? Проповедник 11:6; Исаија 32:20.

„Да се сее покрај секоја вода значи да се дава секогаш кога потребите 
на човештвото бараат наша помош. Тоа нема да нè осиромаши. ‘Кој 
така скржаво сее, така скржаво ќе жнее!’ (2. Коринтјаните 9:6). Сејачот 
го умножува своето семе сеејќи (фрлајќи) го. Истото се случува и 
со оние кои верно и предано ги делат Божјите дарови. Давајќи им 
на другите, тие ги умножуваат своите благослови. Бог им ветил 
изобилство за да можат да продолжат да даваат.

Со сеењето и со собирањето на плодот е опфатено многу повеќе. 
Додека ги делиме Божјите земни благослови, очигледните докази 
за нашата љубов и сочувство благодарност кон Бога будат и во 
срцето на оној што ги прима. Почвата на срцето се подготвува да 
го прими семето на духовната вистина. А оној кој му дал семе на 
сејачот, ќе стори тоа да никне и да донесе плод за вечен живот.

Ќе биде сочуван оној живот кој доброволно се дава во служба 
на Бога и на човекот.“ – Воспитување, 109.110. 

в. Како треба да го сееме евангелието, и зошто? 2 Коринтјаните 9:6.

„Ние треба да сееме покрај секоја вода, одржувајќи ги нашите 
души во Божјата љубов, работејќи додека е ден, користејќи ги 
средствата кои ни се доверени во служба за Учителот. Што и да 
најдат нашите раце, треба да работиме радосно; без оглед на 
жртвата која сме повикани да ја направиме, треба да ја направиме 
радосно. Додека сееме покрај секоја вода ќе ја сфатиме вистината 
на зборовите: ‘Кој богато сее, богато и ќе жнее’.

Ние и должиме сè на благодатта, на царската благодат. 
Благодатта го одреди нашето откупување, нашето обновување, 
нашето посинување и примање во наследство со Исуса Христа. 
Нека оваа благодат им се открие и на другите.

Спасителот ги зема оние за кои знае дека ќе ги обликува и ќе ги 
користи за слава на Своето име. Тој користи и материјал кој други 
го отфрлаат и работи во сите што ќе му се предадат на за Свои 
деца, Свои агенти во остварувањето на ова дело, и во чиј успех 
тие ја добиваат својата драгоцена награда веќе во овој живот“. – 
Reflecting Christ, p. 256. 
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Вторник                                    10. април

3. РАСТОТ НА СЕМЕТО
а. Како расте доброто семе во срцето? Захарија 4:6; Осија 14:5.7; 

Марко 4:26.27.

„Билката расте примајќи го она што го предвидел Бог да го 
одржи нејзиниот живот. Таа ги пушта своите корења во земјата, 
ја впива сончевата светлина, росата и дождот, и ги прима 
животодавните состојки од воздухот. Така и христијанинот треба да 
расте соработувајќи со божествените сили. Чувствувајќи ја нашата 
беспомошност, ние треба да ги искористиме сите можности што 
ни стојат на располагање за да се здобиеме со поцелосно искуство, 
и како билката што пушта корен во земјата, така и ние мораме 
длабоко да се вкорениме во Христа. Како билката што ја прима 
сончевата светлина, росата и дождот, така и ние мораме да го 
отвориме нашето срце за влијанието на Светиот Дух.“ – Христовите 
очигледни поуки, 66.67. 
б. Како да знаеме дали семето што расте во нашето срце е добро 

или лошо? Лука 6:45. Што Бог сака да правиме додека во нас 
расте доброто семе? Лука 6:38.

 
„Зборовите и делата јасно сведочат што се крие во срцето. Ако суетата 

и гордоста, самољубјето и љубовта кон облекувањето го исполнуваат 
срцето, тема на разговорот ќе биде модата, облеката и изгледот, но 
не и Христос или небесното царство. Ако во срцето живеат завидливи 
чувства, истите ќе се манифестираат во зборови и дела...

Некои живеат само затоа што ќе јадат, или што ќе пијат, или во 
што ќе се облечат. Нивните срца се исполнети со такви мисли и тие 
излегуваат од ‘преполнетото срце’, како овие работи да се нивната 
голема цел во животот – нивното најголемо достигнување.“ – Our 
High Calling, p. 283.

„Срцето кое еднаш ја почувствувало Христовата љубов секогаш се 
стреми за уште подлабоко познавање, и ако им давате на другите, 
и сами ќе примите уште во поголема мерка... Кога се одрекол од 
себеси за да го спаси изгубеното човештво, на Исуса Светиот Дух 
му бил даден без мерка. Тој исто така ќе биде даруван и на секој 
Христов следбеник кој своето срце целосно ќе му Го предаде на 
Бога да биде Негов стан.“ – Мисли од гората, 20.21.

в. Во кои области од нашето искуство Бог особено сака да види   
раст? 2 Петрово 3:18; 2 Солунјаните 1:3.
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Среда                            11. април

4. ПОУКИ ОД НАЈМАЛОТО СЕМЕ

а. Кои поуки можеме да ги научиме од синаповото семе? Марко 
4:30-32.

„Семето од кое израснала оваа џиновска билка (синап) спаѓа меѓу 
најмалите семиња. Тоа најпрво би пуштило нежен изданок, полн 
со животна сила, кој бујно би растел сè додека не би ја постигнал 
својата конечна големина. Така и Христовото царство од почеток 
изгледало скромно и безначајно. Споредено со световните царства, 
тоа било помало од сите. За световните управители Христовото 
тврдење дека е цар било смешно. Па сепак, со силата што ја добиле 
од Бога Неговите следбеници на ова царство му давале божествен 
живот, и тоа бргу растело и неговото влијание било силно. Кога 
Христос го изговорил овој пример, ова царство го претставувале 
само неколку галилејски работници. Нивното сиромаштво и нивната 
малобројност луѓето постојано одново ги наведувале како причина 
зошто не треба да им се приклучат на тие едноставни рибари кои 
пошле по Исуса. Но синаповото семе морало да расте и да ги шири 
своите гранки по цел свет. Додека земните царства, чијашто слава во 
тоа време ги вчудовидувала човечките срца, поминале и исчезнале, 
Христовото царство сè уште стои како моќна и далекусежна сила.“ – 
Христовите очигледни поуки, 77.78. 

б. Колку во животот се важни работите кои ние ги сметаме за 
ситници? Дали тоа навистина се ситници? Песна над песните 2:15.

„Едно единствено зрно пченица, умножено со последователни 
сеидби, би ја покрило целата земја со златни снопови. Така и 
влијанието на еден единствен живот, дури и на едно единствено 
дело, може да биде далекусежно.“ – Воспитување, 109. 

в. Што знаеме за развојот на растението од семе? Марко 4:26-29. 
Како овој раст се однесува на нашиот сопствен развој?

„Во првите години од животот на детето, тлото на срцето треба 
внимателно да се подготви за дождовите на Божјата милост. Потоа 
треба внимателно да се сее и грижливо да се негува семето на 
вистината. А Бог, кој го наградува секој труд направен во Негово име, 
ќе го оживее посеаното семе и најпрво ќе се јави трева, потоа клас и 
потоа ќе се исполни со пченица во класот.“ – The Adventist Home, p. 201. 
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Четврток                          12. април

5. ЗАКОНОТ НА ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ

а. Што ќе одлучи што ќе пожнееме при жетвата? Галатјаните 
6:7.8; Матеј 7:16.17.

_______________________________________________________________________

„Според законите кои Бог ги поставил во природата, причината 
со непогрешлива точност предизвикува последица. Жетвата 
сведочи за сеидбата. Тука не може да има никаква измама. Луѓето 
можат да ги измамат своите ближни и да примат пофалба и плата 
за служба што не ја извршиле. Но во природата не може да има 
измама. На немарниот земјоделец пресудата му ја изрекува 
самата жетва. Ова во најголема мерка се однесува и на духовното 
подрачје. Злото постигнува успех само привидно, а не вистински. 
Детето кое ја одбегнува наставата во училиштето, момчето кое ги 
запоставува своите студии, трговскиот помошник или ученикот 
во стопанството кој не води сметка за интересите на својот 
работодавец, човекот во било која работа или дејност кој им е 
неверен на своите највисоки одговорности, може да се занесува 
дека ужива некакво предимство сѐ додека злото е сокриено. Но не 
е така; тој се лаже самиот себеси. Жетвата на животот е карактерот, 
а тој ја одредува судбината и за овој и за животот што ќе дојде.“ – 
Воспитување, 108.109. 

б. Што ќе пожнееме ако Бога го ставиме над сè што е земно? 
Лука 18:29.30.

_______________________________________________________________________

Петок                               13. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Иако семето има живот во себе, што е потребно тоа да расте? Што е 
    потребно за духовен раст? 
2. Каков треба да биде нашиот став во сеењето на семето на евангелието? 
     Како Спасителот ни дал пример во тој поглед?
3. Ако во нашето срце расте добро семе, какви ќе бидат нашите разговори? 
4. Како синаповото семе го илустрира растот на Божјото царство?
5.  Што треба да сееме за да пожнееме непоминлива жетва?



Библиски лекции, Април - Јуни 2018 15

3. лекција                     Сабота, 21. април 2018.

Какол меѓу пченицата
 „И друга парабола им кажа, велејќи: ‘Царството небесно прилега на 

човек што посеал добро семе на својата нива.’“ – Матеј 13:24.

„На небото ќе се најдат многу такви кои нивните соседи ги сметале 
за недостојни за небото. Луѓето судат според изгледот, а Бог суди 
според срцето. Каколот (плевелот) и пченицата треба да растат 
заедно до жетвата, а жетвата е крај на времето за проверка.“ – 
Христовите очигледни поуки, 71. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 70-75. 

Недела                     15. април

1. БОЖЈО ДЕЛО

а.  Каде е посеано доброто семе? Матеј 13:24.

„’Нивата е светот’ (Матеј 13:38), рекол Христос. Меѓутоа, ние 
мораме да сфатиме дека овие зборови ја означуваат Христовата 
црква во светот. Во оваа парабола се опишуваат оние што му 
припаѓаат на Божјото царство, на Неговата служба за спасување на 
луѓето, а таа служба се извршува преку црквата. Вистина, Светиот 
Дух е присутен во цел свет и Тој насекаде влијае врз срцата на 
луѓето, но токму во црквата ние треба да растеме и да созрееме за 
Божјите амбари.“ – Христовите очигледни поуки, 70. 

б. Што е предмет на Божјото најголемо внимание во овој свет? 
Захарија 2:8 (последен дел); Ефесјаните 5:25.

„Им сведочам на моите браќа и сестри дека Христовата црква 
колку и да е слаба и несовршена, е единствениот предмет на 
земјата на кој Тој и го поклонува Своето најголемо внимание. 
И дека секој повик – да дојде кај Него и да добие спасение – го 
упатува до целиот свет, и ги овластува Своите ангели да и дадат 
божествена помош на секоја душа која доаѓа кај Него во покајание 
и понизност, и Тој лично ќе дојде со Неговиот Свет Дух среде 
Својата црква.“ – Testimonies to Ministers, p. 15.
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Понеделник                        16. април

2. ПОПРЕЧУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА НЕПРИЈАТЕЛОТ

а. Кој уште е вклучен во сеењето, и што тој сее? Матеј 13:38.39.

„Каколот ја претставува групата луѓе кои се плод или 
олицетворение на заблудата, односно на лажните начела. 
‘Непријателот, пак, што го посеа, е ѓаволот’ (Матеј 13:39). Ниту Бог 
ниту Неговите ангели никогаш не сееле семе од кое ќе израсне 
какол. Каколот секогаш го сее сатаната, непријателот на Бога и на 
човекот.“ – Христовите очигледни поуки, 71. 

„И додека Бог ги доведува во црквата оние кои навистина се 
преобратени, сатаната во исто време ги доведува оние кои не 
се воопшто преобратени. Додека Христос го сее доброто семе, 
сатаната сее какол. На членовите на црквата постојано делуваат 
две спротивставени влијанија. Едното влијание делува за 
прочистување на црквата, а другото го изопачува Божјиот народ.“ 
– Testimonies to Ministers, p. 46.

б. Според параболата, кога непријателот работи? Матеј 13:25. 
Што можеме да научиме од ова?

„При проповедта, вие браќа, треба да имате на ум дека го слушате 
Божјиот глас преку слугата кој Тој го одредил. Слушајте внимателно. 
Не заспивајте ниеден момент, бидејќи во тоа дремење може да ги 
пропуштите токму оние зборови кои ви се најпотребни – токму зборовите 
кои, кога внимателно би ги слушале, би ве спасиле да не застраните на 
погрешни патишта.... Понекогаш младите мажи и жени имаат толку мало 
почитување кон Божјиот дом и кон богослужението што за цело време на 
проповедта со дошепнувања и допишувања цело време комуницираат 
меѓусебно. Кога би можеле да ги видат Божјите ангели кои ги набљудуваат 
и го запишуваат нивното однесување, тие би се посрамиле и би се гнаселе 
од самите себе. Бог сака внимателни слушатели. Додека луѓето спијат, 
доаѓа сатаната и сее какол.“ – 5 Сведоштво, 493.

в. Како може да се спречи неговото дело? 1 Солунјаните 5:5-8.

„Ако слугите верно ја сочувале будноста, ако не спиеле, на непријателот 
не би му се пружила толку поволна прилика по нивата засеана со пченица 
да посее и какол. Сатаната никогаш не спие. Тој будно ја користи секоја 
прилика преку своите агенти да сее семе на заблуда, кое наоѓа плодна 
почва во  срцето  на непосветените.“ – 3 Сведоштво, 113.
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Вторник                              17. април

3. ПЧЕНИЦАТА И КАКОЛОТ ИЗМЕШАНИ
а. Каква разлика воочиле слугите кога се појавил посевот? Матеј 

13:26. Што тие предложиле да направат за да ја зачуваат 
чистотата на  посевот? Матеј 13:27.28.

„Христовите слуги се нажалени кога ќе видат како во црквата се 
мешаат вистински и лажни верници. Тие настојуваат на некој начин 
да ја исчистат црквата. Како и слугите на стопанот на нивата, тие се 
подготвени да го искорнат плевелот.“ – Христовите очигл. поуки, 71. 

б. Што Господарот заповедал да се направи со каколот? Зошто? 
Матеј 13:29.30.

„Како корењата на каколот што се тесно испреплетени со 
корењата на благородната пченица, така и лажните браќа во 
црквата се тесно поврзани со вистинските Христови следбеници. 
Вистинскиот карактер на тие лажни верници уште целосно не 
се открил. Кога тие би биле одвоени од црквата, можеби би се 
соблазниле многумина кои инаку би останале цврсти во верата.“ – 
Христовите очигледни поуки, 72. 

„Вo Свojaтa милoст и дoлгoтрпeливoст, Бoг имa трпeниe и кoн oниe 
штo сe изoпaчeни, пa дури и сo нeчeсни срцa. Meѓу избрaнитe Христoви 
апостоли бил и Jудa, прeдaвникoт. Зaр тoгaш трeбa ли дa сe чудимe 
или oбeсхрaбримe штo мeѓу Нeгoвитe дeнeшни рaбoтници имa луѓe 
сo нeчeсни срцa? Кoгa Oнoj, кoj ги читa срцaтa мoжeл дa гo трпи oнoj 
зa кoгo знaeл дeкa ќe гo прeдaдe, сo кaквo трпeниe ниe трeбa дa ги 
пoднeсувaмe oниe, кoи имaaт нeдoстaтoци.“ – Здравје и среќа, 493.

в. Зошто овие инструкции на Господарот не можат да се користат 
за да се оправда оставањето на отворените грешници во 
црквата? Матеј 18:17; 1 Коринтјаните 5:6.11.13.

„Како народ, кој за себе тврди дека е реформатор и кој ја има 
светата и прочистувачка вистина на Божјото слово, ние мора да се 
издигнеме на многу повисок степен од оној на кој се наоѓаме сега. Со 
гревот и грешниците во црквата треба да се постапува одлучно и без 
одлагање за да не се заразат другите. Вистината и чистотата бараат 
поревносно да се трудиме да го очистиме логорот од Ахановците. 
Оние што заземаат одговорни позиции не смеат да го трпат гревот кај 
својот брат. Ставете му до знаење дека тој мора да ги отфрли своите 
гревови или ќе биде исклучен од црквата.“ – 5 Сведоштво, 147.
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  Среда                         18. април

4. ВО ЦРКВАТА

а. Со што е симболизирано делото на одвојување на пченицата од 
каколот? Езекиел 9:2-4. Кога започнува ова дело? Откровение 14:9-13.

„Тогаш го видов Третиот ангел. Мојот ангел придружник рече: 
‘Страшно е неговото дело. Ужасна е неговата мисија. Тој е ангелот 
кој што ќе ја одвои пченицата од каколот и ќе ја запечати, или ќе 
ја врзе за небесната житница. Тоа треба да ги обземе сите мисли, 
целото внимание.’“ – Рани списи, 118. 

„Времето на судот е најсвечениот период кога Господ го 
собира Своето жито меѓу каколот. Оние кои биле членови на 
исто семејство, се разделуваат. На праведните се става знак.“ – 
Testimonies to Ministers, p. 234.

„Ангелот со ‘писарски прибор’ става печат на челата на сите оние 
кои се одвојуваат од гревот и грешниците, а по нив следи ангел 
уништувач кој уништува сè – и старо и младо“. – 5 Сведоштво, 505.

б. Зошто единствено Бог може да им суди на оние кои не се отворени 
грешници? Псалм 7:9 (последен дел); 44:21; Изреки 21:2

„Кога би се обиделе од црквата да ги искорениме оние што 
ги сметаме за лажни христијани, сигурно би направиле грешки. 
Често токму оние што Христос сака да ги привлече кон Себе, ние 
ги прогласуваме за безнадежни случаи. Кога ние би се занимавале 
со овие души и нивниот случај би го решавале сообразно со 
нашите несовршени судови, можеби би им ја одзеле и последната 
надеж. Мнозина кои себеси се сметаат христијани на крај ќе бидат 
прогласени како лесни.“ – Христовите очигледни поуки, 71.72. 

в. Кои докази покажуваат дека судбината на секој поединец е запечатена 
пред завршетокот на времето на милоста? Откровение 22:11.

„Никогаш нема да дојде време (од онаа страна на гробот) кога 
беззакониците ќе се преобратат кон Бога. Пченицата и каколот 
треба да растат заедно сè до жетвата...

Кога ќе се доврши делото на евангелието, веднаш ќе настапи 
одвојување на добрите и грешните, и со тоа судбината на двете 
групи засекогаш ќе биде решена.“ – Христовите очигледни поуки, 
123. 
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Четврток                                      19. април

5. ВО СВЕТОТ

а. Зошто пченицата ќе биде во контакт со каколот до самиот крај 
на светот? 1 Петрово 2:9 (последен дел).

„Само што не дошол денот кога праведниците ќе бидат врзани 
во снопје како драгоцена пченица за небесна житница, додека 
безбожниците, како какол, ќе се соберат за огнот на последниот 
голем ден. Но пченицата и каколот растат заедно сè ‘до жетвата’ 
(Матеј 13:30). Во извршувањето на секојдневните должности, 
праведните ќе бидат во допир со безбожниците сè до крајот. 
Децата на светлината се расеани меѓу децата на темнината за 
секој да може да ја види разликата. Затоа Божјите деца треба да 
ги ‘возвестат совршенствата на Оној Кој ве повикал од темнина во 
Својата чудесна светлина’ (1. Петрово 2:9).“ – 5 Сведоштво, 100.

б. Која голема поделба ќе се случи на самиот крај? Матеј 13:40-
43; 15:13; 24:31. Кој старозаветен празник посочува на тоа 
време? Левит 23:34.

„Празникот Сеници не бил само историски, туку и симболички 
празник. Тој не само што потсетувал на престојувањето во пустината, 
туку како празник на бербата и собирањето на земните плодови 
укажувал на последниот ден на големата жетва, кога Господарот од 
жетвата ќе ги прати своите жетвари каколот да го врзат во снопови 
и да го запалат, а пченицата да ја сместат во Неговите амбари. Во 
тоа време сите безбожници ќе бидат уништени.“ – Патријарси и 
пророци, 541.

Петок                            20. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каде треба да растеме во вера, и како Бог ни испраќа помош за тоа? 
2. Како можеш да го спречиш сатаната да сее какол во твоето срце додека си 
     во црква?
3. Зошто треба да бидеме долготрпеливи со нашите браќа и сестри?
4. Зошто не смееме да ги исклучиме од црква оние за кои ние мислиме дека
     се какол?
5. Со која цел децата на светлината се расеани меѓу децата на темнината? 
    Дали јас се вклопувам со светлината или со темнината?
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4. лекција                      Сабота, 28. април 2018.

Квасецот на вистината
 „И друга парабола им кажа: „Царството небесно прилега на квасец, 

што го зема жена и го клава во три мери брашно, дури не скисне сето.“ 
- Матеј 13:33. 

„Квасецот скриен во брашното дејствува невидливо додека не скисне 
сето тесто. Така и квасецот на вистината дејствува таинствено, 
тивко, истрајно и ја преобразува душата.“ ¬– Христовите очигледни 
поуки, 98.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 95–102.

Недела                      22. април

1. СПОРЕДБА СО БОЖЈОТО ЦАРСТВО

а. Кои се некои од библиските значења на квасецот? Лука 12:1; 1 
Коринтјаните 5:8.

„Меѓу Евреите квасецот понекогаш се употребувал како симбол 
за гревот. На народот му било кажано да отстрани од своите 
домови секаков квасец за време на празникот Пасха на ист начин 
како што му било кажано да отстрани секој грев од своето срце.“ 
¬– Христовите очигледни поуки, 95.96.

б. Какво, сепак, значење на квасецот му дал Христос во Својата 
парабола? Лука 13:20.21.

„Меѓутоа, во оваа парабола на Спасителот квасецот се 
појавува како симбол на небесното царство. Со него е прикажана 
животворната преобразувачка сила на Божјата добрина.

Никој не е толку грешен, никој не паднал толку длабоко за да се 
најде надвор од досегот на таа сила. На сите што сакаат да му се 
покорат на Светиот Дух ќе им биде всадено ново животно начело; 
кај човечкиот род мора да се обнови загубениот божествен лик.“ 
¬– Христовите очигледни поуки, 96.
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Понеделник                       23. април

2. ВООДУШЕВЕНИ ОД ХРИСТОС 

а. Како Бог сака да го промени нашиот живот и со каква цел? 
Римјаните 12:2; Филипјаните 2:5.

„Секоја вистинска реформа започнува со чистење на душата. 
Токму со бањата на преродувањето и обновувањето на умот преку 
силата на Светиот Дух се постига промена во животот...

Кога на својот ум ќе му дозволиме повеќе да се задржува на 
Христа и на небесниот свет, ние би пронашле силен стимул и 
поддршка во водењето на Господовите битки. Гордоста и љубовта 
кон светот ќе ја изгубат својата моќ ако размислуваме за славата на 
подобра земја која наскоро ќе стане наш дом. Покрај Христовата 
убавина, сите земни привлечности ќе изгледаат безвредни.“ – Sons 
and Daughters of God, p. 105.

„Кога сме соединети со Христа, ние го имаме Христовиот ум. 
Тогаш чистотата и љубовта го проникнуваат карактерот, а кротоста и 
вистината управуваат со животот. Самиот израз на лицето се менува.

Христос кој живее во душата шири преобразувачка сила, а 
однесувањето сведочи за мирот и радоста кои владеат во срцето.“ 
– Reflecting Christ, p. 104.

б. Како Бог сака да ги промени нашите мисли? 2 Коринтјаните 
3:18; Филипјаните 2:3.4.

„Гледајќи на Христа, ние се менуваме. Ако умот постојано се 
занимава со она што е поминливо, тоа целосно го обзема умот 
и влијае на карактерот, така што Божјата слава се губи од вид и 
се заборава. Можностите кои се на дофат за да се запознаат со 
небесните работи, се занемаруваат. Духовниот живот умира.“ – 
Sons and Daughters of God, p. 105.

„Познавајќи го Христа – Неговите зборови, Неговите навики, 
Неговите поуки и совети – ние ги прифаќаме доблестите на 
карактерот кој толку внимателно сме го проучувале и стануваме 
исполнети со духот на кој толку многу сме се восхитувале.“ – Sons 
and Daughters of God, p. 235.

„Ако го земеме Христа за секојдневен придружник, ќе ја 
почувствуваме силата на еден невидлив свет насекаде околу нас; 
и ако го гледаме Исуса ние се преобразуваме во Неговиот лик. Со 
посматрање ние се менуваме. Карактерот станува благ, исчистен и 
облагороден за небесното царство.“ – Мисли од гората, 85. 
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Вторник                       24. април

3. ПРЕСАДУВАЊЕ НА СРЦЕТО

а. Кога квасецот на вистината започнува да делува? Еремија 
29:13. Каде започнува Бог? Еремија 24:7; Езекиел 11:19. 

„Како квасецот што се става однадвор, а дејствува внатре кога 
ќе се помеша со брашното, така и Божјата милост, обновувајќи 
го срцето, го преобразува животот. Надворешната промена не е 
доволна за хармонија со Бога. Има многу такви кои се обидуваат 
да се реформираат поправајќи ја оваа или онаа лоша навика, 
надевајќи се дека така ќе станат христијани, но тие почнуваат на 
погрешно место. Првата наша промена мора да се изврши во 
срцето.“ – Христовите очигледни поуки, 97.

„Целото срце мора да му се предаде на Бога, инаку никогаш 
нема да дојде до промена која во нас ќе го обнови Неговиот лик.“ 
– Патот кон Христа, 43.

„Ставете го целото свое битие – дух, душа и тело – во Божјите 
раце и одлучете дека ќе бидете Негово драгоцено орудие кое е 
поттикнато од Неговата волја, контролирана од Неговиот ум и 
инспирирано од Неговиот Дух.“ – Sons and Daughters of God, p. 105.

б. Опишете го процесот на делувањето на квасецот одвнатре, од 
срцето. Јован 3:3-5. 

„Кога вистината ќе стане непоколебливо животно начело, 
луѓето стануваат ‘новородени не од распадливо семе, туку од 
нараспадливата жива и вечна Божја реч’. Таа преродба настапува 
ако Христос се прими како Божја реч. Кога божествените вистини 
ќе се втиснат во срцето со помош на Светиот Дух, тие создаваат 
нови сфаќања, а силите, дотогаш успиени, се будат и соработуваат 
со Бога.“ – Делата на апостолите, 520.  

„Кога Исус зборува за новото срце, Тој под тоа подразбира ум, 
живот – цело битие. Да се промени срцето значи да се откажеш од 
љубовта кон светот и да се прилепиш кон Христа. Да се има ново срце 
значи да се има нов ум, нови цели, нови мотиви. Според што може 
да се познае новото срце? Според променетиот живот. Обратениот 
човек секој ден, секој час, умира за себичноста и гордоста...

Оној чиешто срце е препородено се потпира само на Христовата 
помош, која чека понизно и со благодарно срце. Тој во својот живот 
открива плодови на правда. Некогаш се љубел себеси и  решително 
го следи патот на светоста.“ – Messages to Young People, pp. 72, 74.  
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Среда                        25. април

4. ОРУДИЈА НА ПРОМЕНИ

а. Кое е едно од средствата кои Бог ги користи за промена на 
карактерот? Римјаните 10:17; Јован 17:17.

„Квасецот на вистината врши промена во целокупното човечко 
суштество; неучтивите ги прави љубезни, грубите нежни, а себичните 
дарежливи. Со негова помош нечистите се чистат од порочноста и се 
перат во крвта на Јагнето. Сè што е поврзано со умот, со душата и телото, 
тој со својата животодавна сила го сообразува со божествениот живот. 
Со неговиот извонреден и совршен карактер се прославува Христос. 
Кога ќе се случат овие промени, гласовите на ангелите се слеваат во 
заедничка песна што восхитува, а Бог и Христос се радуваат со душите 
што го одразуваат божествениот лик.“ – Христовите очигледни поуки, 102.

„Божјата реч, ако се проучува и слуша, може силно да делува на 
срцето потиснувајќи ги сите несвети особини. Светиот Дух доаѓа 
да нè осведочи за нашата грешност, а верата која извира во срцето 
работи преку Христовата љубов и нè прави слични на Него во 
телото, душата и духот.“ – In Heavenly Places, p. 21.

б. Како Светиот Дух делува во животот и доведува до промени? Јован 
3:8. Како тоа се споредува со делувањето на квасецот во брашното?

„Квасецот скриен во брашното дејствува невидливо додека 
не скисне сето тесто. Така и квасецот на вистината дејствува 
таинствено, тивко, истрајно и ја преобразува душата. Вродените 
склоности се смекнати и скротени. Се всадуваат нови мисли, нови 
чувства, нови побуди. Се поставува и ново мерило на карактерот, 
Христовиот живот! Умот се менува, способностите дејствуваат во 
нова насока. Човекот не стекнал нови способности, туку зголемени 
се способностите што ги има. Совеста се разбудила. Сме добиле 
карактерни црти што нè оспособуваат да извршуваме служба за 
Бога.“ – Христовите очигледни поуки, 98.99.

в. Што ќе управува со нашите одлуки во нашиот променет 
живот? Јован 8:29.

„Суштината на секоја праведност е лојалност кон нашиот 
Откупител. Ова ќе нè наведе да го правиме она што е право затоа 
што е право – а што е право и на Бога му е мило.“ – Христовите 
очигледни поуки, 97.98.
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Четврток                    26. април

5. КВАСЕЦОТ НА ДЕЛО ВО ЖИВОТОТ
а. Која е основната карактеристика на Божјото царство? 1 

Јованово 4:10; Јован 3:16.

„Размислувајќи за крстот, ние се оттргнуваме на морската шир, 
запловуваме во Божјата љубов која е бесконечна како морето. 
Силно сакаме да зборуваме за таа љубов, но ни недостигаат 
зборови. Размислувајќи за Неговиот живот на земјата, за Неговата 
жртва за нас, за големото дело што го врши Тој на небото како наш 
застапник и за дворовите што ги подготвува за тие што Го љубат, 
можеме само да извикнеме: ‘О, височино и длабино на Христовата 
љубов.’“ – Делата на апостолите, 333.334.

б. Како оваа особина ќе биде прикажана во нашите постапки со 
другите? Јован 13:34; 1 Јованово 4:11; Колосјаните 3:12.

„Ние треба да заборавиме на себе... барајќи можности да ги 
развеселиме другите и да ги олесниме и ублажиме нивните таги, товари 
и грижи со нежна љубезност и мали дела на љубов. Со овие внимателни 
љубезности кои, започнувајќи најпрвин во нашите семејства, се шират 
и надвор од семејниот круг, можеме да го потполниме збирот на 
поединостите кои го чинат животот среќен.“ – My Life Today, p. 192.

„Божјата љубов се излевала преку Христа како незапирлива 
река за цело време на Неговиот престој на земјата. Сите оние што 
се исполнети со Неговиот Дух ќе љубат онака како што љубел Тој. 
Во сите свои меѓусебни односи ќе се раководат според начелото 
со кое се раководел Христос.“ – Копнежот на вековите, 678.

 „Aкo Христoс живee вo нaс, тoгaш ниe ќe ja oткривaмe Нeгoвaтa 
нeсeбичнa љубoв кoн ситe сo кoи дoaѓaмe вo дoпир.“ – Здравје и среќа, 162.

Петок                         27. април

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Која сила во параболата на Спасителот е претставена со квасецот? 
2. Ако нашите мисли бидат исполнети со Христа и небото, какво влијание 
     оваа промена ќе има врз нашето духовно искуство?
3. Зошто вистинската промена во животот делува како квасец, одвнатре кон
     надвор?
4. Кои се некои од начините на кои квасецот на вистината нè менува? Што се 
    случува со нашите природни склоности? Што значи оваа промена?
5. Како можеме да ја покажеме Христовата љубов кон другите?
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Сабота, 5. мај 2018.
 

Дар во првата сабота 
За мисиите во светот 

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

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

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

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

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

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

Вашите браќа од одделот за мисионство
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5. лекција                              Сабота, 5. мај 2018.

Фарисејот и цариникот
„Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне.“ – 1 Коринтјаните 10:12.

„Ништо не е толку навредливо за Бога, ништо толку опасно за 
човечката душа, како горделивоста и само-увереноста. Од сите 
гревови, тој е најбезнадежен, најтешко се лекува.“ ¬– Христовите 
очигледни поуки, 154.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 150-163. 

Недела                           29. април

1. МОЛИТВА ВО ХРАМОТ

а. Со каква цел Исус ја раскажал приказната за двајцата 
молители? Лука 18:9.

„Ние мораме да се познаваме себеси, познавање кое мора 
да нè наведе на каење, за да можеме да добиеме помилување 
и мир... Христос може да го спаси само оној кој е свесен дека е 
грешник... Ние мораме да ја познаваме нашата вистинска состојба, 
зашто инаку нема ја почувствуваме нашата потреба од Христовата 
помош. Мораме да сфатиме каква опасност ни се заканува, зашто 
инаку нема да бараме засолниште. Мораме да ја почувствуваме 
болката што ни ја задаваат нашите рани, зашто инаку нема да 
посакаме да се исцелиме.“ ¬– Христовите очигледни поуки, 158.

б. Опиши ги двата човека спомнати во параболата? Лука 18:10-13.

„Фарисејот и цариникот претставуваат две големи групи луѓе 
кои доаѓаат да се покажат пред Бога. Двете први деца, родени 
на земјата, биле двајца први претставници на двете групи. Каин 
себеси се сметал за праведник и дошол пред Бога носејќи само 
благодарен принос. Не признал никакви гревови, не почувствувал 
никаква потреба од милост. Меѓутоа, Авел дошол со крв која 
укажувала на Божјото Јагне. Дошол како грешник, признавајќи 
дека е изгубен. Негова единствена надеж била незаслужената 
Божја љубов.“ ¬– Христовите очигледни поуки, 152.
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Понеделник                      30. април
 

2. БОЖЈИ ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА

а. Што заклучил Исус за двата човека кои се молеле во храмот? 
Лука 18:14 (прв дел). 

„За да биде оправдан, грешникот мора да ја има онаа вера која ги 
присвојува Христовите заслуги во неговата душа. Ние читаме дека 
‘и злите духови веруваат, а треперат’ (Јаков 2:19), но нивната вера 
не им донесува оправдување, ниту пак верата на оние кои само 
со разум ги прифаќаат библиските вистини ќе им донесе полза од 
спасението. Ваквото верување не успева да дојде до суштината, 
бидејќи вистината не го освојува срцето или трансформира 
карактерот.“ – Selected Messages, bk. 3, pp. 191, 192.

б. Што фарисејот не успеал да препознае кај себе? Римјаните 
3:10-12. Како и ние можеме да ја направиме истата грешка?

„Фарисејот отишол во храмот да се моли на Бога не затоа што 
чувствувал дека е грешник и дека му е неопходно проштавање, 
туку затоа што мислел дека е праведник, очекувајќи за тоа да биде 
пофален. Својата молитва ја сметал како акт кој ќе го препорача на 
Бога.“ ¬– Христовите очигледни поуки, 150.

„Мнозина се измамени во врска со состојбата на нивното срце. 
Тие не сфаќаат дека природното срце е лукаво повеќе од сè и е 
наполно расипано. Тие се наметнуваат со сопствената праведност 
и се задоволуваат со остварувањето на човечкиот стандард на 
карактерот, но колку е страшен нивниот пораз кога не успеваат да 
го достигнат божествениот стандард, и сами по себе не можат да 
ги исполнат Божјите барања.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 320. 

в. На кое општо начело нè учи Исус преку оваа парабола? Лука 
18:14 (втор дел); 1 Петрово 5:6; Јаков 4:10.

„Понизете се, браќа. Кога тоа го правите, небесните ангели се 
во можност да комуницираат со вас и да ве стават во поволна 
положба. Тогаш вашето искуство нема да биде непотполно, туку 
исполнето со радост.“ – This Day With God, p. 35. 

„Бог не им дава прошка на оние чиешто каење не произлегува 
од искрена понизност.“ – Коментари на библиските текстови, 828. 
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Вторник                   1. мај

3. ДА ИМАТЕ СТАВ КАКО ЦАРИНИКОТ

а. Како Бог гледа на ставот на цариникот? Псалм 51:17; 102:17.

 „На Бога му се одвратни постот и молитвите кои произлегуваат од 
самоправедниот дух. Свечените собири за богослужение, верските 
обреди, надворешната понизност, импресивната жртва сето тоа 
објавува дека оние кои го прават тоа, се сметаат себеси за праведни 
и дека имаат право на Небото но сето тоа е измама. Спасението 
никогаш не може да се купи со нашите сопствени дела...

Човекот мора да се испразни од своето ,’јас’ пред да може да 
биде во вистинска смисла верник во Исуса. Кога човекот ќе се 
откаже од себе, тогаш Господ може да направи од истиот ново 
создание.“ – Копнежот на вековите, 280.

б. Какво искуство, слично на цариникот, и нам ни е потребно со цел 
да добиеме проштевање и мир? 1 Јованово 1:9; Еремија 3:13.

„Ова отфрлање на старата природа на човекот не се случува 
само на почетокот на неговиот христијански живот. Тоа мора да се 
повторува на секој чекор од неговото напредување кон небото. Сите 
наши добри дела зависат од силата што се наоѓа надвор од нас. Затоа 
нашето срце постојано мора да го досегнува Бога; затоа мораме 
непрекратно, сериозно и искрено да ги признаваме нашите гревови 
и со понизно срце да излегуваме пред Него. Само ако непрестајно ја 
отфрламе нашата стара природа и ако постојано се потпираме врз 
Христа, ние ќе можеме спокојно да продолжиме да чекориме по 
патот кој води кон небото.“ – Христовите очигледни поуки, 159.160.

в. Што во молитвата на цариникот било поинаку? Еремија 29:12.13.

„Постојат два вида на молитви – формална молитва и молитва на 
вера. Повторувањето на вообичаените фрази, кога срцето не чувствува 
потреба за Бога, е формална молитва... Треба да бидеме исклучително 
внимателни во својата молитва да ги изнесуваме вистинските желби 
на срцето изговарајќи го притоа само она што навистина сакаме да го 
кажеме. Украсените зборови, кои во молитвата често се слушаат, не 
одговараат на една света желба. Најелоквентните молитви се само 
празни повторувања, ако тие не на душата, исто како кога за нешто се 
обраќаме  на некој земен пријател за услуга, очекувајќи дека тоа тој и 
ќе ни го даде – тоа е молитва на вера.“ – My Life Today, p. 19.
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Среда                               2. мај

4. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ФАРИСЕЈСКИТЕ ЗАМКИ

а. Во каква опасност се наоѓаат оние кои не признаваат дека се 
грешници? Откровение 3:16.17; Лука 5:31.32.

„Оној што паѓа во тежок грев, може да го почувствува својот срам и беда 
и да почувствува потреба од Христовата благодат; но гордоста  не чувствува 
никаква потреба и на тој начин го затвора срцето за Христа и за бескрајните 
благослови кои Тој го донесува со Себе.“ – Патот кон Христа, 30.

„Наложено ми е да им кажам на нашите браќа: понизете се и 
признајте ги своите гревови, во спротивно Бог ќе ве понизи. Пораката 
до лаодикиската црква доаѓа кај оние кои не ја применуваат на себе.“ 
– Counsels to Writers and Editors, p. 99.

б. Што често оди “рака под рака“ со овој вид на духовна гордост? 
Псалм 12:3. Која опасност е вклучена овде? Изреки 26:28 
(последен дел); 29:5.

„Ние мораме да го одбегнуваме она што би можело кај нас да поттикне 
горделивост и самоувереност; мораме да се пазиме да не даваме или 
да примаме пофалби или ласкање. Ласкањето е сатанско дело. Тој 
дејствува во иста мера преку ласкањето колку и преку обвинувањето 
и осудувањето. Со ласкањето тој се обидува да ги упропасти душите. 
Сите што ги слават луѓето сатаната ги употребува како свои орудија. 
Христовите работници не смеат да ласкаат ниту да примаат ласкање. 
Од нашиот видокруг нека исчезне нашето старо ‘јас’. Само Христос 
треба да биде возвишуван.“ – Христовите очигледни поуки, 161.162.

в. Иако некогаш бил горд водач во Израел, како Павловото искуство 
се променило? Филипјаните 3:6-9; Римјаните 7:9; Галатјаните 6:14.

„Според словото на законот, онака како што го применуваат луѓето во 
животот, Павле се воздржувал од гревот; но кога ја запознал длабината на 
светите правила на законот и се видел себеси онака, како што го гледа Бог, во 
понизност се поклонил и ја признал својата вина.“ – Патот кон Христа, 29.30.

„Колку поблиску доаѓаме до Исуса, толку појасно ќе ја видиме чистотата 
и големината на Неговиот карактер, а помалку ќе чувствуваме дека треба 
да се воздигаме себеси. Спротивноста меѓу нашиот и Неговиот карактер 
ќе нè наведе на понизност на душата и длабоко преиспитување на 
срцето. Колку повеќе го љубиме Исуса, толку поцелосно нашето ‘јас’ ќе 
биде понижено и заборавено.“ – The Upward Look, p. 46.
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Четврток                              3. мај
 

5.  ОТКРИВАЊЕ НА ПОНИЗНОСТ ВО НАШИОТ ЖИВОТ

а. Како Исус покажал понизност во Својот живот? Филипјаните 
2:5-11.

 
„Синот човечки се понизил за да стане Божји слуга. Тој го 

прифатил понижувањето и жртвата, дури и до смрт, како би им 
подарил слобода, живот и место во Неговото царство на оние 
кои Го веруваат. Тој го дал Својот живот како откуп за многумина. 
Ова би требало да биде доволно за оние кои постојано бараат да 
бидат први и се стремат кон превласт да се посрамат од нивните 
патишта.“ – This Day With God, p. 356. 

б. Што, според тоа, Христос бара од нас? Лука 9:23. Кои 
благослови им се ветени на понизните? Лука 18:14 (последен 
дел); 1 Петрово 5:6; Јаков 4:10.

„Оние што веруваат во Христа и понизно одат со Него... кои 
гледаат како да помогнат да бидат на благослов и да ги зајакнат 
душите на своите ближни, соработуваат со ангелите кои им служат 
на оние кои ќе бидат наследници на спасението. Исус им дава 
благодат, мудрост и праведност, чинејќи ги благослов за сите со 
кои доаѓаат во допир. Колку се попонизни во своите очи, толку 
повеќе благослови примаат од Бога, бидејќи примањето не ги 
возвишува. Тие правилно ги користат своите благослови, бидејќи 
примаат за да дадат. 

Ангелите што се пратени да служат примаат упатства од Божјиот 
престол да соработуваат со човечките орудија. Тие ја примаат 
Христовата милост со цел да ја пренесат на човечките суштества.“ 
– This Day With God, p. 356. 

Петок                      4. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Христос може да ги спаси единствено оние кои знаат дека се 
     грешници?
2. Зошто доаѓаш во црквата? 
3. Како треба да се молиме?
4. Како можеме да ја надминеме духовната гордост?
5. Зошто Бог Своите благослови ги дава на понизните?
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6. лекција                                    Сабота, 12. мај 2018..
 

Изгубениот син
„Зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде.“ 

– Лука 15:24.

„Љубовта на Отецот кон паднатиот човечки род е несфатлива, 
неопислива, неспоредлива.“ – God’s Amazing Grace, p. 79.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 198–211.

Недела                                 6. мај

1. ПРИВЛАЧНОСТИТЕ НА СВЕТОВНИТЕ ЗАДОВОЛСТВА

а. Иако параболите често имаат неколку намени, на која класа 
на луѓе конкретно се однесува параболата за изгубениот син? 
Лука 15:1.2.

„Во параболата за изгубениот син прикажано е Господовото 
постапување со оние што некогаш ја познавале љубовта на 
Отецот и потоа му дозволиле на искушувачот да ги зароби и да 
управува со нив.“ – Христовите очигледни поуки, 198.

б. Бидејќи бил искушан со световни задоволства, какво барање 
упатил помладиот син, а што таткото направил? Лука 15:11.12.

в. Какви биле последиците од нереалните претстави за слободата, 
кои ги имал помладиот син? Лука 15:13.14; Еремија 17:5.6. 
Што можеме да научиме од оваа приказна за себичноста?

„Без оглед на надворешниот изглед, секој живот, 
сосредоточен кон себе, всушност е проигран живот. Секој што 
се обидува да живее без Бога, ја троши главнината на животот. 
Ги растура драгоцените години на своето живеење, ги растура 
способностите на умот, на срцето и душата, работејќи сам врз 
својот банкрот за вечност. Човекот што се одвојува од Бога 
за да може да си служи себеси, станува слуга на мамонот.“ – 
Христовите очигледни поуки, 200.201. 
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Понеделник                                7. мај
 

2. ПРАЗНИНАТА НА СВЕТОВНИТЕ ЗАДОВОЛСТВА
 

а. Како ситуацијата понатаму се развивала и што некогаш ситиот и 
добро нахранетиот син бил принуден да работи? Лука 15:15.16.

„Кога завладеал глад, западнал во скудност, па отишол да служи 
кај некој граѓанин на таа земја кој го пратил во поле да храни свињи. 
За еден Евреин тоа била најниска и најсрамна работа. Младичот, 
кој се фалел со својата слобода, се нашол во положба на роб. 
Бил врзан со најтешки синџири ‘во јажињата на своите гревови’ 
(Изреки 5:22). Исчезнале сјајот и блескотот што го привлекувале; 
ја чувствувал само тежината на своите окови.“ – Христовите 
очигледни поуки, 200.

б. Како резултат на неговото болно и понижувачко искуство, 
како изгубениот син одговорил на повикот на Светиот Дух,? 
Лука 15:17-19.

„Младиот човек го остава крдото свињи и лушпите од мешунките 
и се упатува кон својот дом. Тетеравејќи се од слабост и губејќи 
свест од глад, тој желно тргнува на пат. Нема наметка да ја покрие 
својата искината облека; но неговата беда ја совладала неговата 
гордост и тој брза да побара место како слуга во домот во кој 
некогаш бил син.“ – Христовите очигледни поуки, 202.203.

в. Каква поука ни дава Соломон откако поголемиот дел од 
својот живот го поминал бркајќи ја среќата во богатството и 
световните задоволства? Проповедник 2:4-12.17.18.

„Од сопственото горчливо искуство Соломон ја сфатил празнината 
на животот кој го бара највисокото добро во земските нешта. Тој им 
подигнувал олтари на незнабожечките богови само за да почувствува 
колку се залудни нивните ветувања за одмор на душата.

Во своите подоцнежни години, изморен и жеден, напуштајќи ги 
издупчените земски бунари, Соломон се вратил да пие од изворот 
на животот. Вдахнат со Духот, тој ја запишал историјата на своите 
упропастени години како поука и предупредување за идните 
генерации. И така, иако неговиот народ пожнеал тажна жетва од 
семето што тој го посеал, животното дело на Соломон не било 
сосема загубено. Училиштето на страдањата конечно и со него ја 
постигнало својата цел.“ – Воспитување, 153.154.
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Вторник                                   8. мај

3. ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ЉУБОВТА НА ТАТКОТО

а. Што изгубениот син, спроведувајќи ја својата намера во дело, 
сфатил додека се приближувал кон својот дом? Лука 15:20.21.

_______________________________________________________________________

„Во својата немирна младост изгубениот син гледал на својот 
татко како на строг и суров. А колку сега се изменило неговото 
мислење!“ – Христовите очигледни поуки, 204.

б. Како таткото покажал љубови интерес, кои секогаш ги 
чувствувал кон својот изгубен син? Лука 15:22-24.

„Таткото не сакал да му дозволи на ниту едно презриво око да 
се подбива со бедата и парталите на неговиот син. Ја симнал од 
своите плеќи широката, прекрасна наметка и со неа го покрил 
истрошениот лик на својот син, додека тој со липање изговарал 
зборови на покајание, велејќи: ‘Татко, згрешив кон небото и пред 
тебе. Не сум веќе достоен да се нарекувам твој син!’ Таткото цврсто 
го прегрнал и го вовел во домот. Не му дал можност да бара место 
на слуга. Тој е син, кој ќе биде почестен со најдобро што има во 
домот и кого слугите и слугинките ќе го почитуваат и ќе му служат.“ 
– Христовите очигледни поуки, 203.204.

в. Колку голема е радоста на нашиот небесен Татко кога 
изгубената душа му се враќа денес? Софонија 3:17. Што тогаш 
ќе заповеда? Захарија 3:4.5.

_______________________________________________________________________

„Преку (планот на спасението) на грешникот му се простуваат 
гревовите и тој на крај ќе биде примен на небото; не како виновник 
кому му е простено и кој е ослободен од казната, но на кого сè 
уште се гледа со сомнеж и недоверба, туку таму е добредојден 
како родено дете и се прифаќа со целосна доверба...

Ние се спасуваме затоа што Бог нè љуби така што нè откупил со 
Христовата крв; и Тој не само што ни простува како на покајници и 
нè прима такви, туку, како Татко полн со милост и добрина, ќе нè 
пречека на самите небесни врата за да ни посака добредојде и да 
ни даде право на сето изобилство во дворовите на блаженството.“ 
– Коментари на библиските текстови, 857.858.
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Среда                             9. мај

4. ЉУБОВТА НА ОТЕЦОТ КОН ГРЕШНИКОТ
а. Каков е ставот на небесните војски кога еден грешник се враќа 

кај Бога? Лука 15:7.

„Човекот кој паднал треба да научи дека нашиот небесен Отец не 
може да биде задоволен сè додека со Својата љубов нè го загрли 
грешникот кој се кае и кој е преобразен благодарение на заслугите 
на безгрешното Божјо Јагне.“ – God’s Amazing Grace, p. 99.

б. Колку е длабока Божјата љубов кон човекот, и на што таа го 
наведува? Еремија 31:3; Јован 3:16; 12:32. 

„Додека грешникот е уште далеку од Татковата куќа и го расфрла 
својот имот во туѓа земја, татковото срце копнее по него; и секој пробуден 
копнеж на душата да му се врати на Бога не е ништо друго туку нежен 
повик на Божјиот Дух, кој преколнува, усрдно моли, привлекувајќи го 
загубениот да му се врати на Татковото срце, полно со љубов.

Знаејќи за овие драгоцени библиски ветувања, можете ли уште да 
се сомневате? Можете ли да верувате дека Господ немилосрдно би го 
отфрлил еден грешник кој копнее да Му се врати, да ги отфрли своите 
гревови и покајнички да падне пред Неговите нозе? Отфрлете ги 
таквите мисли! Ништо повеќе не може да ѝ наштети на вашата душа 
од таквите сфаќања за вашиот небесен Отец, Тој го мрази гревот, 
но го сака грешникот, и се предал себеси во Христовата личност за 
сите кои сакаат, да можат да бидат спасени и да уживаат во вечното 
блаженство, во царството на славата.“ – Патот кон Христа, 54.

в. Како Бог сака да ја манифестираме оваа љубов во нашиот 
живот денес? 1 Јованово 4:20.21. 

„Кога неминливата љубов како небесно начело ќе го обземе срцето, 
таа несопирливо се излева и на другите, не само затоа што тие ни се 
наклонети, туку затоа што љубовта е принцип на нашето делување, 
принцип кој го обликува нашиот карактер, ги контролира нагоните, 
ги потчинува страстите, го потиснува непријателството, ги воздигнува 
и облагородува чувствата. Таа љубов никогаш не се ограничува само 
на ‘мене и моето’, туку со својата широчина го опфаќа целиот свет, а 
со височината досега до небото и е во хармонија со онаа љубов која 
ги поттикнува ангелите. Таквата љубов, кога постојано се негува во 
срцето, го засладува не само нашиот живот, туку благородно влијае и 
на сите кои нè опкружуваат.“ – 4 Сведоштво, 223.224.
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Четврток                    10. мај

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО САМОПРАВЕДНИТЕ
а. Која била најголемата грижа на самоправедниот постар син? 

Лука 15:29.30. Која класа на луѓе тој ги претставува?

„Со постариот син се прикажани непокајаните Евреи во Христово 
време, но и фарисеите во сите времиња кои со презир ги гледаат 
сите што тие ги сметаат за цариници и грешници. Бидејќи не 
паднале во оние најдлабоки пороци, кај нив преовладувала свест 
за самоправедност. Христос се судрил со тие ситничари на нивна 
почва. Како и постариот син, и тие уживале посебни предимства 
пред Бога. Себеси се сметале за синови во Божјиот дом, но биле 
проникнати со наемнички дух. Работеле, но не од љубов, туку 
затоа што очекувале награда.“ – Христовите очигледни поуки, 209.

б. Каква молба таткото му упатил на постариот син? Лука 15:31.32.

„Приговорот на таткото упатен до постариот син претставува нежен 
повик што им го упатува небото на сите фарисеи: ‘Сè што е мое твое 
е!’ не како плата, туку како дар. Како и загубениот син, и вие можете 
да го примите само како незаслужен дар на љубовта на Отецот.

Личната праведност (самоправедност) ги наведува луѓето не 
само погрешно да го прикажуваат Бога, туку да имаат и студено 
срце и да бидат критички расположени кон своите браќа. 
Проникнат со себичност и љубомора, постариот син бил подготвен 
да го контролира својот брат, да критикува секој негов потег и да 
го обвини и за најмал недостаток. Бил готов да пронајде секоја 
негова грешка и да искористи секое негово погрешно дело. Така 
тој се обидува да го оправда својот непомирлив дух. И денес 
мнозина постапуваат како него. Додека некоја душа ги води 
своите први битки против вистинската поплава на искушенијата, 
тие стојат настрана, тврдоглави, самоволни, полни со приговори, 
обвинувачки расположени.“ – Христовите очигледни поуки, 209.210.

Петок                     11. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каква поука е дадена во параболата за изгубениот син?
2. Како животот во грев во реалноста всушност е живот на ропство?
3. Како Отецот го прима грешникот кој се враќа кај Него?
4. Како Бог го привлекува грешникот кон Себе?
5. Како можеме да бидеме како постариот син во оваа парабола?
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7. лекција                           Сабота, 19. мај 2018.

Смоквино дрво
„Не, ви велам: но ако не се покаете, сите така ќе изгинете.“ – Лука  13:5.

„Господ не сака никој да загине, туку сите да дојдат кај Него и да 
бидат спасени. Но, наместо Неговата нежна добрина да ја омекне и 
потчини нивната душа, мнозина на кои Тој им укажува љубов и милост 
се охрабруваат на уште посилен отпор. О, кога луѓето би се сетиле 
дека Божјото трпение има граници!“ – The Review and Herald, December 
7, 1897.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 212-218.

Недела                 13. мај

1. ПОВОД ЗА ОВАА ПАРАБОЛА

а. Кој настан, кој штотуку се случил во Ерусалим, бил повод за 
изнесување на параболата за смоквата? Лука 13:1.

_______________________________________________________________________

„Слушателите го известиле Исуса за настан кој штотуку 
предизвикал голема возбуда кај народот. Некои мерки на 
гувернерот на Јудеја, Понтие Пилат, го навредиле народот. 
Избувнало народно востание во Ерусалим и Пилат се обидел да 
го задуши со сила. Еднаш неговите војници дури провалиле на 
подрачјето на храмот и убиле неколку галилејски поклоници кои 
штотуку принесувале жртви.“ – Христовите очигледни поуки, 212.213.

б. Што покажува дека Евреите несреќата ја сметале како казна 
за грев? Лука 13:2.4.

_______________________________________________________________________

„Евреите оваа несреќа ја сметале како казна за некој грев, и 
известувачите што донеле информации за споменатото насилство 
тоа го правеле со потајно задоволство, сметајќи дека тие самите се 
многу подобри од споменатите Галилејци и дека уживаат поголема 
Божја наклоност.“ – Христовите очигледни поуки, 213.
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Понеделник                        14. мај

2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И АПЕЛ

а. Какво предупредување и апел Исус изрекол во својот одговор? 
Лука 13:3-5.

„Додека разговарал со учениците и со мноштвото, Исус со 
пророчко око гледал во иднината и го видел Ерусалим опколен со 
војска, ги чул тупотите од чекорите на странците кои марширале 
против избраниот град и видел како безброј илјадници гинат 
во текот на опсадата. Многу Евреи, слично на оние Галилејци, 
биле убиени во предворјето на храмот, токму во миговите кога 
принесувале жртви. Несреќата што ги снашла споменатите 
Галилејци претставувала Божја опомена за целиот народ кој 
бил толку виновен. Исус рекол: ‘Ако не се покаете, сите така ќе 
загинете!’ Уште малку ќе се одложува мигот на проверка за сите 
нив. Уште имаат време да го дознаат она што е важно за нивниот 
мир.“ – Христовите очигледни поуки, 213.214.

б. Што Исус во Своето учење поврзувал со предупредувањето за 
судот? Лука 9:56; Јован 3:17.

„Во Своето учење Христос предупредувањето за судот го поврзал 
со повиците на милоста.“ – Христовите очигледни поуки, 212.

в. Какви повици Бог ни упатува денес? Езекиел 18:31; 33:11.

„Препород е единствениот пат со кој можеме да стигнеме до светиот 
град. Тој пат е тесен, и портата преку која влегуваме е тесна, но само по 
тој пат мораме да ги водиме мажите, жените и децата учејќи ги дека 
мораат да имаат ново срце и нов дух за да бидат спасени. Потребно е 
да ги совладаме старите, наследени црти на карактерот. Мораат да се 
изменат старите наследни карактеристики на карактерот. Мораат да 
се изменат природните желби на душата. Мора да се отфрли секаква 
измама, лага и оговарање. Мораме да живееме нов живот кој луѓето 
ќе ги направи слични на Христа. Мораме да пливаме против струјата 
на злото.“ – This Day With God, p. 108.

„Господ сака да спасува, а не да уништува. Тој се радува на 
спасението на грешникот. ‘Животот ми мој, вели Господ Бог: Јас не 
ја сакам смртта на грешникот’ (Езекиел 33:11). Тој ги опоменува и 
преколнува заталканите да престанат да чинат зло, да се обратат 
кон Него и да живеат.“ – Пророци и цареви, 105.
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Вторник                        15. мај

3. ДРВОТО КАКО СИМБОЛ

а. За да го поткрепи Своето предупредување и апел, која 
парабола Исус им ја кажал на слушателите? Лука 13:6.7. Во 
која смисла неплодната смоква го претставува еврејскиот 
народ? Осија 10:1.

„Народот во Христово време покажувал поголема надворешна 
побожност од Евреите во поранешните времиња, но во многу поголема 
мера од нив бил лишен од благородните доблести на Божјиот Дух...

Преку својот Син Бог барал плод, но не го нашол. За жал, Израел 
само и пречел на земјата. Неговото постоење се претворило во 
клетва, зашто заземал место во лозјето што можело да го заземе 
некое плодно дрво. Тој на светот му ги скусувал благословите што 
сакал Бог да му ги даде. Израелците погрешно го претставувале 
Бога пред околните народи. Не само што биле бесполезни, туку 
претставувале и вистинска пречка. Нивната религија во толкава 
мера била изопачена што, наместо благослов и спасение, таа на 
светот му носела само пропаст.“ – Христовите очигледни поуки, 215.

б. Што покажува дека вината за нивниот неуспех лежела на 
нивните сопствени порти? Дела 7:51-53. 

в. На кој начин можеме и ние да бидеме како неплодната 
смоква? Јован 15:4.5.

„Слично на вообразеното смоквино дрво, и ние можеме да 
бидеме покриени со лисја – но без плодови. Иако знаеме дека 
вистината што ја поседуваме е цврста како вечните планини, колку 
се оние кои се задоволуваат само со теоријата на вистината, немајќи 
доказ дека се во Христа и дека Христос е во нив. Колкумина се 
оние кои живеат ден за ден, а да не го чувствуваат посветувачкото 
влијание на вистината врз срцето, кое води до добри дела?

Ние не треба да владееме со вистината, туку да дозволиме таа да 
владее над нас; на тој начин вистината ќе биде во нас и ние ќе бидеме 
во вистината. И ако тоа се случи, нашиот живот и карактерот ќе 
сведочат за тоа дека вистината нешто чини за нас – дека нè посветува 
и дека нè прави морално подесни за друштво на небесните ангели во 
царството на славата. Вистината што ја имаме е од небесно потекло; 
кога ќе се всели во срцето, таа ќе го започне своето дело на чистење и 
облагородување.“ – The Signs of the Times, May 9, 1878.
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Среда                           16. мај

4. ДОДАТНО ВРЕМЕ НА ПРОБА

а. Како лозарот се залагал за лозјето кај господарот? Лука 13:8.

б. Каква паралела може да се направи помеѓу деновите пред 
уништувањето на Ерусалим и деновите пред крајот на 
човечката историја? 2 Петрово 3:9.10.

„О, колку е драгоцена долготрпеливоста на нашиот милостив 
Спасител! О, кога сите драги млади луѓе би можеле правилно да 
ја ценат вредноста на душата која била платена по толку голема 
цена на Голгота! О, кога секој би можел правилно да направи 
соодветна проценка на способностите што му се дадени од Бога! 
Преку Христа можете да се искачите по скалилата на напредокот и 
да ја ставите секоја способност под контрола на Исус... Во духот, во 
мислите, во зборовите, во делата, вие можете да покажете дека ве 
поттикнува Христовиот Дух, а вашиот живот може силно да влијае 
на многу други луѓе.

Ние живееме во премногу свечен период од светската историја 
за да бидеме безгрижни и невнимателни... Морате да се молите, 
да верувате и да бидете послушни. Во своја сила ништо не можете 
да направите, но во благодатта на Исуса Христа можете да ги 
употребите своите сили на таков начин што ќе и донесат најголема 
животна корист на вашата душа и најголем благослов за душите 
на вашите ближни. Фатете се за Исуса и марливо ќе ги чините 
Христовите дела и, конечно, ќе примите вечна награда.“ – Sons and 
Daughters of God, p. 118. 

в. Како Исус, како заклучок, покажал дека тие, како народ, 
морале да одлучат за сопствената судбина? Лука 13:9.

„Во параболата Исус не кажал што постигнал лозарот со својот 
труд. На тоа место сторијата се прекинува. Нејзиниот крај му бил 
препуштен на поколението што ги слушало Неговите зборови. 
Ним им била упатена и свечена опомена: ‘Можеби ќе роди идната 
година, ако не, пресечи ја!’ Од нив зависело дали ќе биде искажана 
неотповиклива осуда. Денот на гневот наближувал. Со неволјите 
што веќе го снашле Израел, сопственикот на лозјето милостиво 
однапред ги потсетувал луѓето на уништувањето на неплодното 
дрво.“ – Христовите очигледни поуки, 216.
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Четврток                   17. мај

5.  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА НАС ДЕНЕС

а. Кое предупредување, оние кои веруваат во тројната порака, 
треба да го извлечат од оваа парабола? Кои напори Господ сè 
уште ги прави за нас? Исаија 27:2-4; Осија 11:8 (прв дел).

„Оваа опомена се одгласува низ времето сè до нашите денови. 
Дали ти, о безгрижно срце, си неплодно дрво во Господовото лозје? 
Дали поради тоа истата осуда ќе биде изречена и над тебе? Колку 
долго веќе ги примаш Неговите дарови? Колку долго Тој бдее и чека 
да му возвратиш со љубов? Колкави предности си уживал посаден 
во Неговото лозје, под будното око на лозарот! Колку често нежната 
порака на евангелието го одушевувала твоето срце! Го носиш 
Христовото име, навидум си припадник на црквата која е Негово 
тело, а сепак си свесен дека немаш никакви живи врски со големото 
срце на љубовта! Низ тебе не тече реката на Неговиот живот. Во 
твојот живот не се гледаат пријатните особини на Неговиот карактер, 
‘плодовите на Духот.’“ – Христовите очигледни поуки, 216.

б. Која пресуда конечно ќе мора да биде изречена врз оние кои 
не одговараат на Божјата грижа и делото кое го прави за нив? 
Осија 4:17; Откровение 3:16.

„Срцето кое не одговара на божествените повици сè повеќе се 
стврднува и конечно станува нечувствително за влијанието на Светиот 
Дух. И тогаш неотповикливо се изговараат зборовите: ‘Пресечи ја; зошто 
само да ја испостува земјата!’“ – Христовите очигледни поуки, 218.

Петок                        18. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Евреите зборувале за несреќата со тајно задоволство?
2. Каква промена треба да доживееме за да бидеме обновено, плодно дрво 
    во Божјата градина?
3. Кога не донесуваме род во својот живот, како тоа влијае на нашата 
    околина? Како тоа се одразува и на нашата вера?
4. Како начинот на кој се користиме со силата дадена од Бога влијае на 
    плодовите кои ги донесуваме во животот? 
5. Иако можеби сме членови на црквата, како можеме да бидеме неплодно 
    дрво во Божјото лозје?
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8. лекција                        Сабота, 26. мај 2018.

Без свадбена облека

„Па му рече: ,Пријателе, како влезе овде, необлечен во свадбена 
руба?‘ А тој молчеше.“ – Матеј 22:12.

„Од Христовата парабола за свадбената облека може да се извлече 
мошне значајна поука. Со свадбата е претставено соединувањето 
на човечкото со божественото; свадбената облека го претставува 
карактерот без кој никој не може да биде примен на свадбената 
вечера.“ – Христовите очигледни поуки, 307.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 307-319.
 

Недела                          20. мај

1. ПОКАНЕТИ НА ЦАРСКАТА СВАДБА

а. Во параболата за свадбената облека, со чиј авторитет е 
испратена поканата? Каков бил одговорот? Матеј 22:2.3.

б. Како на царската покана е одговорено по втор пат? Матеј 22:4-6.

„Како и во параболата (за свадбената облека), како и во онаа за 
големата вечера, Христос и овде го опишува евангелскиот повик, 
неговото одбивање од страна на еврејскиот народ и повикот на 
милоста упатен до многубошците. Меѓутоа, Тој истакнува дека 
гостите, одбивајќи го повикот, му нанеле уште подлабока навреда 
на домаќинот на гозбата и доживеале уште пострашна казна. Овој 
пат повикот за гозба дошол директно од владетелот. Дошол од Оној 
кој имал власт да заповеда. Повикот претставувал голема чест. 
Меѓутоа, гостите таа чест не ја ценеле. Го потцениле и царскиот 
авторитет.“ – Христовите очигледни поуки, 307.

в. Што наредил царот да се направи со оние кои ја презреле 
Неговата покана? Матеј 22:7.
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Понеделник                        21. мај

2.  БАРАЊЕ НА ГОСТИ

а. Кој потоа бил поканет на свадбената свеченост? Матеј 22:8-
10. Што ни зборува овој апел за оние што го прифатиле 
евангелскиот повик? Матеј 7:21; Јаков 1:22; Јован 3:5.

„Групата која прва била повикана не можела себеси да си дозволи, 
или барем така си мислела, да жртвува некои световни предимства 
за да присуствува на царевата гозба. Меѓу оние што го прифатиле 
повикот имало и такви кои мислеле само на лични добивки. Дошле 
да ги уживаат предимствата на гоштавањето, но немале никаква 
желба да му укажат чест на царот.“ – Христовите очигледни поуки, 309.

„Не смее да нè погодува фактот дека во црквата се собираат и 
добрите и злите. Јуда бил вброен меѓу учениците. Тој ги имал сите 
предности кои еден човек може да ги има; но иако ја слушнал 
вистината и јасно откриените начела, Христос знаел дека тој не ја 
примил вистината. Тој не се хранел со вистината; таа не станала дел 
од него. Неговите стари навики постојано се истакнувале. Но Христос 
не се служел со насилни средства за да го одвои Јуда од учениците.

Доаѓа време кога ќе се покажат оние кои се приклучиле кон 
црквата, но не и кон Христа.“ – The Review and Herald, February 7, 1899.

б. Што се случило кога царот дошол на гозбата да ги види гостите? 
Матеј 22:11.

„За секој гостин на свадбата била подготвена свадбена 
облека. Таа облека била царев подарок. Носејќи ја неа, гостите 
покажувале почит кон домаќинот на гозбата. Меѓутоа, еден човек 
сепак ја задржал својата обична граѓанска облека. Ја игнорирал 
подготовката што ја барал царот. Со презир одбил да ја облече 
скапоцената облека, со што го навредил својот господар.“ – 
Христовите очигледни поуки, 309.

в. Што му рекол царот на човекот кој дошол без свадбена облека? 
Матеј 22:12-14.

„Мнозина кои го слушнале повикот на милоста се искушуваат и 
проверуваат, но малкумина од нив ќе бидат запечатени со печатот на 
живиот Бог. Малкумина  се оние кои се подготвени да се понизат како 
мали деца, за да можат да влезат во небесното царство.“ – 5 Сведоштво, 50.
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Вторник                       22. мај

3. ДЕЛОТО НА ИСПИТУВАЊЕ

а. Што е претставено со испитување на гостите? Даниел 7:9.10.

„Царевото испитување на гостите на гозбата ја претставува работата 
на судот. Гостите на евангелската гозба се оние што тврдат дека му 
служат на Бога, оние чиишто имиња се запишани во книгата на 
животот. Меѓутоа, не сите што тврдат дека се христијани навистина и 
се искрени Христови ученици. Пред да се подели конечната награда, 
ќе мора да се реши кој е достоен да го добие наследството на 
праведните. Оваа одлука мора да се донесе пред второто Христово 
доаѓање на небесните облаци, зашто, кога Тој ќе дојде, Неговата 
награда ќе биде со Него, да му даде секому ‘според неговите дела’ 
(Откровение 22,12). Според тоа, ќе мора да се испита карактерот на 
секој човек, и на секој Христов следбеник ќе му се определи награда 
сообразно со неговите дела.“ – Христовите очигледни поуки, 310.

б. Бидејќи оваа парабола јасно се однесува на истражниот суд кој е во 
тек, што е претставено со поканата на царот? Откровение 3:20.21. 
Што мнозина говорат со своите постапки? Откровение 3:17.

„Човекот што дошол на гозбата без свадбена облека претставува 
мнозина кои денес живеат на светот. Тие изјавуваат дека се 
христијани, полагаат право на благословите и на предимствата 
на евангелието, но не чувствуваат потреба да го преобразат 
својот карактер. Никогаш не се покајале вистински поради своите 
гревови. Тие не ја сфаќаат својата потреба од Христа ниту пак 
имаат вера во Него. Никогаш не успеале да ги совладаат своите 
наследени или стекнати склоности кон злото. А сепак мислат дека 
сами по себе се доволно добри, се потпираат врз своите заслуги 
наместо врз Христа. Тие се само слушатели на Речта; доаѓаат на 
гозбата, но не сакаат да ја облечат на себе облеката на Христовата 
праведност.“ – Христовите очигледни поуки, 315.

„Секоја опомена, укор, и молба изнесена во Божјата реч или 
преку Неговите гласници претставува чукање на вратата на срцето. 
Тоа е Исусовиот глас кој бара да влезе. Со секое тропање на кое 
не се одговара, подготвеноста да се отвори вратата е сѐ помала. 
Ако денес го запоставиме делувањето на Светиот Дух, утре нема 
да биде толку силно. Срцето станува помалку приемчиво, запаѓа 
во опасна несвесност за краткиот век на животот и за големата 
вечност потоа.“ – Копнежот на вековите, 489.490.
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Среда                           23. мај

4. ПОСЕДУВАЊЕ НА НЕБЕСНА ОБЛЕКА

а. Што ја сочинува свадбената облека која сите мораат да ја 
имаат ако сакаат да учествуваат во свадбената гозба во 
небото? Откровение 19:7.8.

„Со свадбената облека е претставен непорочниот, пречист карактер 
што ќе го имаат сите вистински Христови следбеници... Всушност, тоа е 
Христовата праведност, Неговиот неизвалкан карактер, кој со вера им 
се дава на сите што ќе Го примат како свој Спасител...

Таа облека, исткаена на небесниот разбој, нема во себе ниту 
една нишка на човечка заслуга. Христос во човечка лика изградил 
совршен карактер и истиот карактер Тој ни го нуди и нам.“ – 
Христовите очигледни поуки, 310.311.

б. Како да добиеме праведен карактер? Исаија 55:1; Матеј 5:6.

„Кога душата го прифаќа Христа, добива сила да живее Христов 
живот.“ – Христовите очигледни поуки, 314.

„Оваа правда не се добива со мачни напори, заморна работа, со 
дарови или жртви, туку таа претставува доброволен дар на секоја 
гладна и жедна душа.“ – Мисли од гората, 18.

в. Што вклучува праведноста? 1 Јованово 3:7.24; Јован 15:5.

„Праведноста значи праведно постапување, зашто секому ќе му 
биде судено според неговите дела. Нашиот карактер се открива преку 
она што го правиме. Делата покажуваат дали нашата вера е искрена...

Ние можеме да веруваме дека Исусовото име е единствено име 
под небото со кое можеме да се спасиме, но тоа не мора да значи 
дека сме го прифатиле со вера како свој Спасител. Не е доволно да 
се верува во теоријата на вистината. Не е доволно да ја искажеме 
со зборови нашата вера во Христа и да го запишеме нашето име 
во црковните книги. ‘И оној, што ги чува заповедите Негови, 
пребива во Него, и Тој - во него. А дека Тој пребива во нас, знаеме 
по Духот што ни Го дал.’ ‘По тоа знаеме дека сме Го познале, кога 
ги чуваме Неговите заповеди’ (1. Јованово 3:24; 2:3). Тоа е доказ 
за вистинското преобраќање. Независно од тоа што исповедаме, 
ништо не вреди сè додека во нас не се покаже Христос во нашите 
дела на праведноста.“ – Христовите очигледни поуки, 312.313.
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Четврток                24. мај

5. БЛАГОСЛОВЕНО ИСКУСТВО

а. Опиши го славното искуство на оние што ја прифаќаат 
Христовата понуда, како што е запишано во Откровение 3:18. 
Откровение 19:8.9.

_______________________________________________________________________

„Искушаните и верни деца добиваат чисти облеки на Христовата 
праведност. Презрениот остаток ќе биде облечен во прекрасна 
облека која расипаноста на светот нема да може никогаш да ја 
извалка. Нивните имиња остануваат во книгата на животот на 
Јагнето, покрај имињата на верните во сите векови... 

Тоа се оние кои што стојат на гората Сион со Јагнето, и на чие чело 
е напишано името на Отецот. Тие пеат нова песна пред престолот, 
песна која никој не може да ја научи освен оние 144. 000 илјади 
кои се откупени од земјата.“ – Пророци и цареви, 591.

б. Кое Христово искуство, додека бил на оваа земја, можеме да 
го имаме и ние денес? Псалм 40:8; Јован 15:10.

_______________________________________________________________________

„Со својата совршена послушност Христос на секое човечко 
суштество му овозможил да ги слуша Божјите заповеди. Кога ќе 
му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце, 
волјата се слева со Неговата волја, умот станува едно со Неговиот 
ум, мислите му се покоруваат Нему; ние живееме Негов живот. Тоа 
значи дека сме облечени во облеката на Неговата праведност.“ – 
Христовите очигледни поуки, 312.

Петок                         25. мај

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како можеме да го почитуваме нашиот Цар додека нè повикува да ја 
    обединиме нашата човечка природа со Неговата божествена природа?
2. Како и ние понекогаш сме како оние кои ја прифатиле поканата на царот, 
     но од погрешни побуди?
3. Како Исус тропа на вратата од срцето и што Тој сака?
4. Што е претставено со свадбената облека и како можеме да знаеме дали ја 
     носиме?
5. Што значи да се биде облечен во Христовата правда?
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Сабота, 2. јуни 2018. 

Дар во првата сабота за црквата во 
Тотокудиу во Индија

Индија е земја со околу 1.3 милијарди 
жители и се наоѓа на седмо место во 
светот според површината. Се состои од 29 
држави и 7 сојузни територии. Индиското 
крајбрежје се протега на преку седум 
илјади километри. 

Тотокудиу е голем пристанишен град кој 
се наоѓа на источното крајбрежје, во близина 
на Кањакумари кој е најјужниот дел на индискиот 
потконтинент.

Некаде во 2007 година, браќата од мисијата на Јужно индиската Унија 
посетиле неколку браќа адвентисти со нивните семејства кои покажале 
голем интерес за сегашната вистина. По слушањето и проучувањето на 
веста за пробудување и реформација, единаесет души се приклучиле на 
Реформното движење. Делото се ширело, а пораката на реформацијата 
допрела до неколку соседни села. 

Браќата во Тотокудиу одржуваат богослуженија во изнајмен објект. И 
покрај нашите финансиски ограничувања, успеавме да купиме парче земја 
каде би подигнале споменик на Господа. За да го реализираме овој проект 
за изградба на црква, потребна ни е помошта на Божјите деца ширум светот.

Затоа ние искрено апелираме до сите наши браќа и сестри и пријатели 
од целиот свет, кои ја ценат пораката на реформацијата и живеат според 
неа, да бидат особено великодушни во даровите за овој потфат. Потребни 
ни се и вашите срдечни молитви, така што овој проект може да биде 
завршен во чест  и слава на Бога.

„На сите што веруваат, Бог им го ставил товарот за подигање на цркви, 
со особена цел за едукација на мажите и жените да ги користат своите 
доверени способности за доброто на светот, употребувајќи средства 
за унапредување на правдата и вистината. Тие треба да ги користат  
доверените  таленти за развој на Неговото дело и ширење на Неговото 
царство.“ - Medical Ministry, p. 315.

Однапред им заблагодаруваме на нашите браќа и сестри ширум 
светот што ги отвориле своите срца радосно и великодушно да даваат 
прилози за овој проект за изградба на црква. Ние исто така се молиме Бог 
изобилно да ги благослови сите, како вашите ризници би биле полни, а 
вашето здравје добро. Амин.

Вашите браќа од Тотокудиу
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9. лекција                            Сабота, 2. јуни 2018.

Богатиот човек и Лазар
„Авраам му рече: ,Штом Мојсеј и Пророците не ги слушаат, тогаш и да 

воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат’.“ - Лука 16:31.

„Оние што се сиромашни со световни богатства, но се надеваат 
на Бога и стрпливо ги поднесуваат страдањата, еден ден ќе бидат 
издигнати над оние кои денес заземаат највисоки положби што може 
да ги понуди светот, но својот живот не му го предале на Бога.“ – 
Христовите очигледни поуки, 260.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 260-271.

Недела              27. мај

1. СУДБИНАТА ОПРЕДЕЛЕНА ПРИ СМРТТА

а. Која парабола ја прикажува вистината дека иднината на човекот 
е определена при смртта, според неговиот или нејзиниот начин 
на живот? Објаснете ја разликата помеѓу двајцата мажи и 
кажете ја поуката која можеме да ја научиме? Лука 16:19-21.

„Во својата парабола за богатиот човек и за сиромавиот Лазар 
Христос покажува дека човекот во овој живот решава за својата вечна 
судбина. За време на оваа проверка Божјата милост и е понудена на 
секоја душа. Меѓутоа, ако луѓето ги испуштат можностите што им се 
даваат и наместо тоа живеат според своите желби, самите себеси се 
лишуваат од вечниот живот. Нема да им биде дадено никакво ново 
време на милост. Со својата одлука сами си создале непремостлива 
бездна меѓу себе и својот Бог.“ – Христовите очигледни поуки, 260.

б. Што на крајот се случило со просјакот и богатиот човек? Лука 16:22.

„Сиромавиот секој ден страдал, но поднесувал стрпливо и тивко. Со 
текот на времето умрел и бил погребан. Немало никој да плаче по него; 
но со својата стрпливост низ страдањата сведочел за Христа, го издржал 
тестот на својата вера, и во Библијата е опишан како е пренесен од 
ангелите во прегратките на Аврам.“ – Христовите очигледни поуки, 262.
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Понеделник                          28. мај

2. ИСПРАВУВАЊЕ НА ПОГРЕШНИТЕ ПОГЛЕДИ

а. Иако е погрешно, кое верување од страна на многуте Негови 
слушатели Исус го користел за да ги поучи на важните вистини? 
Во судбината на богатиот човек, која вистина ја прикажал 
Исус? Лука 16:23.24.

„Во оваа парабола Исус се сретнал со луѓето на нивна почва. Учењето 
за свесна состојба на човекот за време меѓу смртта и воскресението 
го застапувале мнозина меѓу слушателите на Христовите зборови. 
Спасителот ги знаел нивните верувања, па Својата парабола ја 
обликувал така за да им објави значајни вистини токму преку нивните 
вкоренети сфаќања. Тој пред Своите слушатели подигнал огледало за 
да се видат себеси и својот вистински однос кон Бога. Се послужил 
со нивните верувања за да им ја пренесе мислата што сакал да ја 
истакне пред сите дека луѓето не треба да се вреднуваат според 
нивниот имот, зашто сè што човек има го добил на заем од Господа. 
Злоупотребувајќи ги тие дарови, човекот себеси се спушта пониско 
од најсиромашните и измачените меѓу луѓето кои го љубат Бога и се 
надеваат на Него.“ – Христовите очигледни поуки, 263.

б. Што Библијата учи во врска со состојбата на телото и душата во 
моментот на смртта? Проповедник 9:5.6; Псалм 146:2-4; Јован 11:11. 

„Мојот ум честопати беше мачен од залудните напори да се 
усогласи со наградата со вечно блаженство или пак со казнувањето 
на покојникот во мигот на смртта, и со несомнениот факт за идното 
воскресение и судот. Ако во мигот на смртта душата заминува во 
вечно блаженство, или во вечни маки, зошто тогаш има потреба 
од воскресение на ова бедно и распадливо тело.

Но, оваа нова и прекрасна вистина ми ја откри причината поради 
која вдахновените писатели на Библијата толку многу го истакнувале 
воскресението на телото – тоа е затоа што целото битие на покојникот 
спие во гробот. Сега јасно сфатив дека нашиот поранешен став по 
ова прашање, бил погрешен.“ – Life Sketches, pp. 49,50.

в. Каков бил одговорот на фигуративниот Аврам на молбата на 
богатиот човек? Лука 16:25.

„Што се страдањата на овој сегашен живот, во споредба со 
конечната, вечна слава?“ – The Signs of the Times, December 10, 1885.
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Вторник                29. мај

3. МОЖНОСТА ЗАСЕКОГАШ ИЗГУБЕНА

а. Која дополнителна тешкотија е наведена од страна на Аврам 
во овој илустративен разговор? Лука 16:26.

„Смртта е сериозна, но животот е уште посериозен. Ние мораме 
да одговараме за секоја мисла, збор или дело во својот живот. Тоа 
што ќе го направиме од себе во времето на милоста, тоа ќе остане 
за цела вечност. Смртта предизвикува распаѓање на телото, но не го 
менува карактерот. Ниту Христовото доаѓање нема да ги промени 
нашите карактери, туку само ќе ги направи непроменливи за сите 
времиња.“ – 5 Сведоштво, 466.

б. Која загриженост, порано сосема занемарена, е изразена од 
страна на богатиот човек? Лука 16: 27.28. Дали Бог оставил 
нешто недовршено во процесот на спасувањето? 

„Кога богатиот човек барал нови докази што ќе влијаат врз 
неговите браќа, нему јасно му е кажано дека, доколку бидат дадени 
и нови докази, и тие нема да ги уверат. Оваа молба всушност била 
неискажан приговор против Бога. Богатиот човек како да сакал да 
каже: Да ме предупредеше посериозно, сега не ќе бев овде! Во 
Својата парабола Исус кажува дека Аврам одговорил вака: Твоите 
браќа беа доволно предупредени; ним им беше пратена светлина, 
но тие не сакаа да ја видат; вистината им беше објавена, но тие не 
сакаа да ја слушаат!“ – Христовите очигледни поуки, 264.265.

„Кога Бог го дал Христа на овој свет, во тој единствен дар го 
дал целото богатство на небото. Ништо не задржал. Тој не може 
да стори повеќе од она што веќе сторил како би ги навел луѓето 
на покајание. Тој нема никакви резервни средства за нивното 
спасение.“ – The Review and Herald, September 17, 1901.

в. Што треба да нè отрезни додека ја гледаме состојбата во 
денешниот свет? Јаков 4:4; 2 Коринтјаните 6:2. 

„Бог... ги трпи луѓето сè додека не биде исцрпен и последниот 
ресурс кој би ги навел на покајание. Но, Неговото трпение сепак 
има граници.“ – The Review and Herald, September 17, 1901.

„Дојди сега, додека уште се продолжува милоста, дојди со 
покајничка душа и Бог со радост ќе ти прости. Не се осмелувај да 
пропуштиш уште една прилика.“ – 5 Сведоштво, 353.
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Среда                          30. мај

4. БРОЈНИТЕ ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗАНЕМАРЕНИ 

а. Кое сведоштво еврејскиот народ најпрвин го отфрлил, а кои 
понатамошни докази Исус рекол дека ќе ги игнорира? Лука 
16:29-31; Јован 5:46.47.  

„’Штом Мојсеј и Пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој 
од мртвите, тие нема да му поверуваат’ (Лука 16:31). Овие зборови ја 
покажале својата веродостојност во историјата на еврејскиот народ. 
Христово последно и завршно чудо било воскреснувањето на Лазара 
од Витанија од мртвите кој веќе четири дена лежел мртов. На Евреите 
им бил даден овој прекрасен доказ за божеството на Спасителот, но 
тие го одбиле. Лазар воскреснал од мртвите и им дал сведоштво, но 
тие ги стврднале своите срца за секој доказ, па дури се обиделе да го 
убијат (Јован 12:9-11).“ – Христовите очигледни поуки, 265.

б. Кои духовни благослови им биле дадени на Евреите? 
Римјаните 9:3-5. За каква злоупотреба на тие дарови мнозина 
од нив биле виновни? Лука 12:21.

„Додека Христос го изнесувал примерот за богаташот и за Лазара, 
многу припадници на еврејскиот народ се наоѓале во истата жалосна 
положба на богаташот кој Господовите дарови ги користел за да ги 
задоволи своите себични желби и кој се подготвувал да ја чуе пресудата: 
‘Измерен си на кантар и се најде многу лесен’ (Даниел 5,27). Богаташот ги 
уживал сите материјални и духовни благослови, но одбил да соработува 
со Бога, да служи со тие благослови.“ – Христовите очигледни поуки, 267.

в. Како и ние можеме да бидеме во опасност да ја направиме 
истата грешка? Изреки 14:31; Захарија 7:10.

„Ако Бог ни дава многу земни добра, тоа не го прави за себично да ги 
зачуваме, или да копнееме за уште поголема добивка, туку доброволно 
да им даваме на оние кои не се толку богато благословени. Ништо 
толку не ја освежува душата како радосното и доброволно давање на 
благословите со кои Бог нè дарувал.  Чувството дека на овој начин е 
сторено добро и свеста дека Божјите благослови се совесно употребени 
ја оживуваат душата.“ – The Review and Herald, May 27, 1902.  

„Истиот пожртвуван дух, кој ја платил цената за нашиот откуп, 
треба да живее во срцата на сите што стануваат учесници во тој 
небесен дар.“ – Lift Him Up, p. 278. 
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Четврток               31. мај

5. ОПАНОСТ ОД САМОДОВЕРБА
а. Каква самодоверба била одлика на избраниот Божји народ 

во Исусовото време? Јован 8:33. Кога го разбрале Неговото 
предупредување?

„Кога над Ерусалим се надвила катастрофа, кога народот го 
зафатиле глад и разновидни страдања, сите си спомнале за овие 
Христови зборови и ја разбрале Неговата парабола. Занемарувајќи 
ја својата должност со од Бога дадената светлина да го осветлат 
цел свет, сами ги навлекле на себе страдањата што ги снашле.“ – 
Христовите очигледни поуки, 269.
б. Која слична измама ги засега и лаодикијците? Откровение 3:16.17. 

„Денес во нашиот свет постојат луѓе кои се задоволни со својата 
праведност. Тие не се ненаситници, не се пијаници, не се ниту 
неверници, но тие само сакаат да живеат за себе, а не за Бога. Бог не е 
во нивните мисли и затоа се класифицирани меѓу неверниците. Кога би 
им било овозможено да влезат низ вратата на Божјиот град, тие не би 
имале право над дрвото на животот, зашто кога им биле претставени 
Божјите заповеди со нивните обврзувачки барања тие одговориле: 
‘Не’. Тие не му служеле на Бога овде; затоа нема да му служат на Бога 
ниту во вечноста. Тие не би можеле да живеат во Негово присуство. Би 
чувствувале дека секое место би им било подобро отколку небото. 

Да се научиме од Христа значи да ја примиме Неговата милост, 
која е суштина на Неговиот карактер. Меѓутоа, оние кои не ги 
ценат и не ги користат драгоцените можности и светите влијанија 
што им се понудени на земјата, не се способни да го слават Бога на 
небесата.“ – Христовите очигледни поуки, 270.271

Петок                               1. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што можеме да научиме од оваа парабола за животот на двајцата мажи?
2. Како одговорот на Аврам го открил проблемот на богатиот човек?
3. Што подразбирало барањето на богатиот човек во поглед на неговите 
    браќа?
4. Што оваа парабола учи за сегашните можности? 
5. Самоправедните членови на цркавата не се неверници. Зошто тогаш се 
     класифицирани со неверниците?
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10. лекција                         Сабота, 9. јуни 2018.

Милостивиот Самарјанин

„Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани!“ – Матеј 5:7.

„Во приказната за добриот Самарјанин, Христос ја открил 
природата на вистинската вера. Тој практично покажал дека таа не 
се состои во никаков систем, пропишани верувања или обреди, туку во 
дела на љубов, во правење добро на другите, во вистинска добрина.“ – 
Копнежот на вековите, 497.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 376-389.
       Мисли од гората, 21-24.

Недела                         3. јуни

1. УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВЕЧЕН ЖИВОТ

а. Како Исус одговорил на прашањето на законикот за тоа како 
може да наследи вечен живот? Лука 10:25.26.

„Условите за спасението се секогаш исти. Животот – вечниот 
живот – е наменет за сите оние кои се послушни на Божјите 
заповеди. Совршена послушност, откриена во мислите, зборовите 
и делата, и сега е неопходна исто како и тогаш кога законикот го 
прашал Христа: ‘Што треба да направам за да наследам живот 
вечен?’“ – That I May Know Him, p. 299.

б. Кој закон го спомнал законикот, и како Исус му одговорил? 
Лука 10:27.28.

„Законикот не бил задоволен со сфаќањата и со делата на 
фарисеите. Тој ги проучувал Писмата со желба да го сфати нивното 
вистинско значење. Навистина се интересирал за ова прашање, 
па сериозно прашал: ‘Што треба да правам за да наследам вечен 
живот?’ Одговарајќи на прашањето, тој заобиколил мноштво 
церемонијални или обредни прописи, зашто нив ги сметал за 
неважни, но ги истакнал двете основни начела врз кои почива 
целиот закон и сите пророци.“ – Христовите очигледни поуки, 377.
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Понеделник                          4. јуни

2. ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА НАШИОТ БЛИЖЕН

а. Кое прашање законикот подоцна му го упатил на Исуса 
поттикнувајќи го да ја каже параболата? Лука 10:29. Кој е 
денес нашиот ближен?

„Нашиот ближен е секој човек кому му е потребна нашата помош. 
Нашиот ближен е секоја душа која е ранета или во модринки од страна 
на противникот. Нашиот ближен е секоја душа која е Божја сопственост...

Нашите ближни не се само нашите соработници и особени 
пријатели, или оние кои припаѓаат на нашата црква, или кои 
мислат како нас. Нашите ближни се сите припадници на човечкиот 
род. Треба да им чиниме добро на сите луѓе, а особено на оние 
кои се со нас во вера. Ние треба на светот да му покажеме пример 
што значи да се држи Божјиот закон, љубејќи го Бога над сè и 
ближниот како самиот себе.“ – My Life Today, p. 232.

б. Каков став имаат многу луѓе денес покажувајќи дека не ги 
сакаат своите ближни? Кого тие копираат? Битие 4:9.

„Многу често се покажува дух кој е олицетворение на ставот: 
‘Зар сум јас чувар на својот брат?’ ‘Да’, кажа ангелот, ‘ти си чувар на 
својот брат. Ти си најодговорен будно да водиш грижа за својот брат, 
навистина да се интересираш за неговата благосостојба, да негуваш 
љубезен дух кон него. Зближете се, зближете се!’ Божја намера е 
човекот да биде со отворено срце и искрен, природен, кроток, 
скромен и едноставен. Тоа се начела на небото, и тоа Бог го бара од 
нас. Но несреќниот човек, склон кон гревот, бара нешто друго – да 
го следи сопствениот пат, сето свое себично внимание да го посвети 
само на себе и на своите лични интереси.“ – 1 Сведоштво, 113.114.

в. Како знаеме дека таквиот став не е божествен? Римјаните 
14:7.

„Секој чин од нашиот живот влијае на другите на добро или 
зло. Нашето влијание ги води луѓето нагоре или надолу; тие го 
чувствуваат,  постапуваат и во помала или поголема мерка го 
репродуцираат на другите.“ – 2 Сведоштво, 133.

„Со нашето несвесно влијание, другите можат да бидат 
охрабрени и засилени, или обесхрабрени и оттурнати од Христа и 
од вистината.“ – Патот кон Христа, 120.
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Вторник                          5. јуни

3. ВИСТИНСКИОТ БЛИЖЕН ОТКРИЕН

а. Каде човекот од параболата упаднал среде крадците? Кој 
поминал покрај патот и го оставил полумртов? Лука 10:30-32.

„Патувајќи од Ерусалим во Ерихон, патникот морал да помине 
низ дел од Јудејската пустина. Патот го води низ диви, карпести 
клисури полни со разбојници, кои често биле сцена на насилства. 
Токму тука бил нападнат патникот, наполно ограбен и оставен 
полумртов крај патот. Додека лежел така наземи, покрај него 
поминал свештеник. Свештеникот го видел човекот како сиот во 
рани се вала во својата крв, но поминал покрај него без да му 
укаже каква и да е помош. Преминувајќи на другата страна на 
патот, едноставно си заминал. Потоа на патот се појавил Левит. 
Љубопитен да види што се случило, се запрел да го види ранетиот. 
Сфатил што би требало да стори, но задачата му се сторила 
неприфатлива. Посакал никогаш и да не поминал по овој пат и 
никогаш и да не го видел ранетиот. Сепак, се уверил себеси дека 
случајот не е во негова надлежност, па и тој преминал на другата 
страна од патот и си заминал.“ – Христовите очигледни поуки, 379.

б. Кој се смилувал на ранетиот човек и што сторил за него? Лука 
10:33-35.

„И свештеникот и Левитот се фалеле со својата побожност, но 
само Самарјанецот покажал дека е навистина преобратен. И за 
него оваа должност не била ниту малку попријатна отколку за 
свештеникот и Левитот; но тој на дело покажал дека со сето срце 
живее сообразно со Божјата волја...

А сепак свештеникот и Левитот го занемариле делото што сам 
Господ им го доверил и му препуштиле на омразениот и презрен 
Самарјанец да му послужи на еден од нивните сонародници.“ – 
Христовите очигледни поуки, 380.381.

в. Кого законикот го признал за вистински ближен? Како тој  
одговорил? Лука 10:36.37.

„Законикот во дадената поука не нашол ништо што можел да критикува. 
Неговите предрасуди кон Христа биле отстранети. Меѓутоа, тој не успеал 
доволно да ги совлада своите национални предрасуди за да му оддаде 
признание на самото име ‘Самарјанин’.“ – Христовите очигледни поуки, 380.
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Среда                               6. јуни

4.  СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРЕДРАСУДИТЕ
 

а. Зошто законикот одговорил токму на тој начин? Каков став 
Евреите имале кон Самарјаните? Јован 4:9; 8:48.49.

„Евреите и Самарјаните најмногу ги делело различно сфаќање за 
верските прашања, особено за изгледот на вистинското богослужение. 
Фарисеите немале ниту еден добар збор за Самарјаните, туку ги 
опсипувале со најостри клевети. Нетрпеливоста меѓу Евреите и 
Самарјаните била толку силна што на жената Самарјанка и било чудно 
што Исус од неа бара вода да пие.“ – Христовите очигледни поуки, 380.381.

б. Каков пример оставил Христос служејќи им на оние кои биле 
од други националности? Дела 10:38. Што можеме да научиме 
од оваа поука? Матеј 23:8 (последен дел). 

„За време на Својата земна мисија Христос почнал да го урива 
ѕидот на поделбата што бил подигнат меѓу Евреите и незнабошците 
за да може спасението да му се проповеда на целото човештво. 
Иако бил Евреин, Тој со задоволство се дружел со Самарјаните, 
отфрлајќи ги фарисејските обичаи на Евреите во врска со тој 
презрен народ. Спиел под нивни покрив, јадел на нивна трпеза и 
ги поучувал на нивните улици.“ – Делата на апостолите, 19.

„Бог не признава никаква разлика направена по националност, 
класа или општествен слој. Тој е Творец на целото човештво. Според 
создавањето сите луѓе се припадници на едно исто семејство. Христос 
сите ги соединил со Својот откуп.“ – Христовите очигледни поуки, 386.

в. Како подоцна учениците покажале дека ги надминале своите 
предрасуди кон другите народи? Дела 8:25; 17:24-27.

„Така Христос продолжувал да ги поучува Своите ученици на 
вистината дека во Божјото царство не постојат територијални 
граници, касти ниту аристократија и дека мораат да одат кај 
сите нации, носејќи им ја пораката за љубовта на Спасителот. 
Но тие дури подоцна наполно сфатиле дека Бог ‘од една крв го 
создаде сиот род човечки за да живее по целото лице на земјата, 
откако утврди предопределени времиња и граници на нивните 
живеалишта, за да Го бараат Господа, та да би можеле некако да 
Го насетат и најдат, иако Тој не е далеку од секого меѓу нас’ (Дела 
17:26.27).“ – Делата на апостолите, 20.
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Четврток                         7. јуни

5. ДОПИРАЊЕ ДО ОНИЕ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА

а. Што сака Исус да научиме од параболата за добриот 
Самарјанин? Лука 10:36.37; Римјаните 12:20.21.

„Ние можеме да го следиме Христа, можеме да тврдиме дека 
веруваме во секоја вистина содржана во Божјото слово, но тоа 
на нашите ближни не ќе им донесе никакво добро ако нашето 
верување не е внесено во нашиот секојдневен живот. Нашето 
исповедање на верата може да биде високо дури до небото, но 
тоа нема да нè спаси ниту нас ниту нашите ближни ако не сме 
христијани на дело. Вистинскиот пример ќе му донесе многу 
повеќе благослови на светот од сите наши зборови.“ – Христовите 
очигледни поуки, 383.

б. Како Тој сака да им помагаме на луѓето околу нас? Матеј  
7:12; 10:8.

„Ние мораме да ги пресретнеме тагите, тешкотиите и неволјите 
на другите. Мораме да ја делиме радоста и грижите на угледните 
и презрените, на богатите и сиромасите. Христос рекол: ‘Бесплатно 
добивте, бесплатно давајте’ (Матеј 10:8). Насекаде околу нас 
среќаваме јадосани, измачени души на кои им се неопходни зборови 
на сочувство и корисни дела.“ – Христовите очигледни поуки, 386.

„Никаде не смееме да одминеме ниту една измачена душа и никогаш не 
смееме да пропуштиме да ја утешиме со утехата со која Бог нас нè утешил...

Од вашата верност во ова дело зависи не само благосостојбата 
на другите, туку и вашата лична вечна судбина.“ – Христовите 
очигледни поуки, 388.

Петок                                8. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Колку далекусежно треба да бидеме послушни на Божјиот закон?
2. Кој е нашиот ближен? Која е нашата обврска кон него или неа?
3. Свештеникот и Левитот ја исповедале својата вера и се фалеле со неа. Што 
    имал Самарјанинот, а што овие двајцата немале?
4. Како Исус почнал да ги руши ѕидовите на предрасудите во Негово време? 
5. Ако сме вистински христијани, како ќе бараме да им помогнеме на нашите
    ближни?
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 11. лекција                  Сабота, 16. јуни 2018. 

Кога да се прости?  
„Ако, пак, не им ги простите гревовите на луѓето и вашиот Отец нема 

да ви ги прости вашите.“ – Матеј, 6:15.

„Ништо не може да го оправда непомирливиот дух. Оној кој е 
немилосрден кон другите, покажува дека ни самиот нема дел во 
Божјата милост која ги проштава гревовите. Божественото 
проштавање ја привлекува душата на заталканиот кон големото 
срце на бесконечната љубов. Во душата на грешникот се влива река 
на божествено сожалување, а од неа истата се влива во душите на 
другите.“ – Христовите очигледни поуки, 251.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 243–251. 

Недела                         10. јуни

1. МОРАМЕ ДА БИДЕМЕ ТРПЕЛИВИ

а. Која поука Христос се обидел да му ја даде на Петар во врска 
со неговото сфаќање за простувањето? Матеј 18:21.22. 

„Рабините сметале дека можат да простат три престапи. 
Претпоставувајќи дека го применува Христовото учење, Петар 
решил бројот да го зголеми на седум, до бројот што означува 
совршенство. Христос бара никогаш да не се умориме од 
проштавање.“ – Христовите очигледни поуки, 243.

б. Како треба да се однесуваме кон оние кои нè повредиле? 
Зошто? Лука 17:3; Галатјаните 6:1.

„Мошне често, кога сторените зла се повторуваат неколку пати, 
а сторителот секојпат ја признава својата грешка, повредениот 
станува уморен и мисли дека веќе доволно проштевал...

Ако твоите браќа грешат, ти треба да им простиш... немој да 
кажеш... мислам дека нивното признание не е искрено. Од каде ти 
е правото да им судиш кога не си во состојба да ги читаш срцата?... 
И не само седумпати, туку седумдесет пати по седум токму онолку 
често колку што ти проштева Бог тебе.“ – Христовите очигледни 
поуки, 249.250.
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Понеделник                        11. јуни

2.  ГОЛЕМ ДОЛГ НИ Е ПРОСТЕН
а. Во параболата за должниците, каква судбина го чекала слугата 

кој на својот цар многу му должел? Матеј 18:23-25.

б. Како царот одговорил на молбата на слугата за милост? Матеј 
18:26.27.

„Проштевањето што го доделил царот го претставува божественото 
проштевање на гревот. Христос е претставен со царот кој, поттикнат 
од сожалување, му го простува долгот на својот слуга. На тој човек 
му се заканувала казна што ја пропишувал прекршениот закон. Тој 
не можел сам да се избави и токму затоа Христос и дошол на овој 
свет, ја наметнал Својата божествена природа со човечка и го дал 
Својот живот - Праведник за неправедници. Се дал Себеси за нашите 
гревови и затоа на секоја душа бесплатно и го нуди со крв стекнатото 
простување. ‘Зашто милоста е во Господ и голем е откупот во Него’ 
(Псалм 130:7).“ – Христовите очигледни поуки, 244.245.

в. Бидејќи добивме од Христа изобилно простување за 
нашите сопствени гревови, под каква обврска нè става ова 
помилување? 1 Јованово 4:11; Матеј 10:8.

„Нема гревови кои (Бог) нема да ги прости во  и преку Господ 
Исус Христос. Ова е единствената надеж на грешникот, и ако тој 
со искрена вера се потпира на неа, тој може да биде сигурен во 
помилувањето кое е целосно и бесплатно. Има само еден канал кој 
е достапен за сите; и преку тој канал, богато и изобилно простување 
ја чека покајната, понизна душа, а најмрачните гревови биваат 
простени.“ – The Faith I Live By, p. 102. 

„За сè ние и должиме на Божјата обилна милост. Милоста 
во заветот нас нè посинила. Милоста на нашиот Спасител ни 
овозможила откуп, обнова и издигнување до ранг на сонаследници 
со Христа. Да им ја откриеме силата на таа милост и на другите.“ – 
Христовите очигледни поуки, 250.

„Ништо не може да го оправда непомирливиот дух. Оној кој 
е немилосрден кон другите, покажува дека ни самиот нема дел 
во Божјата милост која ги простува гревовите. Божественото 
простување ја привлекува душата на заталканиот кон големото 
срце на бесконечната љубов. Во душата на грешникот се влива река 
на божествено сожалување, а од неа истата се влива во душите на 
другите.“ – Христовите очигледни поуки, 251.
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Вторник                               12. јуни
    

3. НЕГУВАЊЕ НА ДУХ НА НЕПРОСТУВАЊЕ
 

а. Како слугата на кого му бил простен голем долг се однесувал кон 
еден од неговите другари кој му должел мал износ? Матеј 18:28-30.

„Кога должникот од параболата барал да му се одложи 
плаќањето на долгот и кога ветил: ‘Имај трпение кон мене и се ќе 
ти исплатам!’ казната била повлечена. Целиот долг бил избришан 
и набргу добил можност да го следи примерот на својот господар 
кој му простил. Напуштајќи ја палатата, сретнал еден свој пријател, 
исто така слуга, кој му должел мал износ. Нему му биле простени 
десет илјади таланти; овој должник нему му должел само стотина 
денарии. Меѓутоа, човекот кон кого се постапило толку милостиво, 
кон својот соработник се однесувал на сосема поинаков начин. 
Неговиот должник му упатил молба наполно слична на онаа што 
самиот тој му ја упатил на царот, но без сличен резултат. Истиот 
човек, кој пред толку кратко време добил прошка, немал ниту 
нежност ниту сожалување. Милоста што му била укажана  нему не 
се покажала во неговото постапување кон другарот во неволја.“ – 
Христовите очигледни поуки, 245.

б. Што направил царот кога слушнал за оваа немилосрдна 
постапка? Матеј 18:31-34. На каква поука нè учи оваа парабола?

„Оној што одбива да прости, отфрла секоја надеж дека и самиот 
ќе добие прошка.“ – Христовите очигледни поуки, 247.

в. Каков пример на простување ни оставил Христос во Својот 
живот? 1 Петрово 2:23; Лука 23:34. Како ние често не успеваме 
во овој поглед?

„Нам ни е потребна Христовата љубов за да не негуваме дух на 
непростување. Не треба да мислиме дека имаме право да го скратиме 
своето простување сè додека оние што ни сториле неправда не ја 
признаат својата вина. Ние не треба да акумулираме горчина и со неа 
да го полниме нашето срце, додека оној што го сметаме за виновен не 
го понизи своето срце со признавање и покајание... Колку грубо и да 
нè повредиле, не смееме да негуваме горчина ниту да се сожалуваме 
себеси, но како што се надеваме дека ќе ни бидат простени престапите 
кои сме му ги нанеле на Бога, и ние мора им простиме на оние кои нам 
ни направиле зло.“ – Sons and Daughters of God, p. 144.
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Среда                          13. јуни

4. УСЛОВ ЗА ПРОШКА
а. Кое начело на простување Исус го изнел во молитвата која им 

ја оставил на Своите ученици? Матеј 6:12.14.15. На кој начин 
единствено е можно  вистински да ја молиме оваа молитва?

„Овде е поставен голем благослов, но под одреден услов. Ние 
самите го поставивме тој услов. Ние самите баравме Божјата милост 
кон нас да се одмерува сразмерно на милоста која сме подготвени 
да им ја укажеме на своите ближни. Христос изјавува дека тоа ќе 
биде прифатено како правило според кое Господ ќе постапува со 
нас: ‘Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни и вам 
ќе ви ги прости вашиот Отец небесен. Ако, пак, не им ги простите 
гревовите на луѓето и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите’ 
(Матеј 6:14.15). Прекрасни услови! Но колку малку се тие разбрани 
или почитувани?! Еден од најчестите гревови, и грев на кого му се 
поклонуваме со најштетни последици, претставува негувањето на 
непомирлив дух. Колкумина од нив негуваат непријателство или 
освета и потоа доаѓаат и се клањаат пред Бога барајќи да им биде 
простено онака како тие им простуваат на другите! Сигурна сум дека 
воопшто не го сфаќаат вистинското значење на својата молитва, 
бидејќи инаку не би се осмелиле да ја кажат со своите усни. Ние 
секој ден и секој час зависиме од Божјата милост и простување; 
како тогаш можеме да негуваме огорченост или злоба кон оние кои 
се грешници како и ние?“ – God’s Amazing Grace, p. 328.

б. Што можеме да очекуваме ако кон другите пројавуваме дух 
на непростување, и зошто? Матеј 6:15; 18:34.35.

„Нам не ни е простено затоа што простуваме, туку додека простуваме. 
Темелот на сето простување се наоѓа во незаслужената Божја љубов, 
а ние со нашето однесување кон другите покажуваме дали таа љубов 
станала и наша. Затоа Христос и кажува: ‘Зашто, со каков суд судите, 
со таков ќе бидете судени; со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се 
мери’ (Матеј 7:2).“ – Христовите очигледни поуки, 251.

в. Како можеме да им покажеме на другите вистинско  
простување? Ефесјаните 4:32.

„Нека нежноста и милоста кои Исус ги открил во Својот драгоцен 
живот ни бидат пример како и ние да постапуваме со нашите 
ближни.“ – My Life Today, p. 235.
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Четврток                        14. јуни

5. ЉУБОВТА НÈ ПОТТИКНУВА НА ПРОСТУВАЊЕ

а.  Каква размена Христос направил за нас? 1 Петрово 3:18.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кон Христа се постапувало онака, како што ние заслужуваме да 
се постапува кон нас, за со нас да се постапува онака, како што 
заслужува Тој. Тој бил осуден заради нашите гревови во кои немал 
никаков удел, за ние да се оправдаме со Неговата праведност, 
во која не сме имале никаков удел. Се согласил на смрт, која ни 
припаѓала нам, за ние да примиме живот што бил Негов. ‘Со 
Неговите рани ние се исцеливме.’“ – Копнежот на вековите, 25.

б. Што Тој бара за возврат да Му дадеме? Јован 13:34.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Често ви беше потребна прошка од Исуса. Постојано зависевте 
од Неговото проштевање и љубов. И покрај сето тоа, дали не 
пропуштивте кон другите да го покажете оној дух што Христос 
го покажал кон вас? Дали се чувствувате должни кон оној што 
тргнал по забранетата патека? Дали плачевте заради него и дали 
се молевте за него и со него? Дали со нежни зборови и љубезни 
постапки му покажавте дека го сакате и дека сакате да го спасите?“ 
– 5 Сведоштво, 610.

Петок                         15. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каков треба да биде нашиот став кога нашиот брат или сестра ќе нè 
    повредат неколку пати, а потоа велат дека им е жал? Зошто?
2. Што мораме да научиме да трпиме кај другите? Ако не можеме да ги 
    трпиме своите браќа и сестри, што значи тоа за нас? 
3. Ако оние кои нè повредиле не го признаат она што го направиле, што 
    треба да правиме? Зошто? 
4. Што ни недостига кога не можеме да им простиме на другите? 
5. Како можеме да покажеме сочувство и Христово простување кон оние кои
    залутале?
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12. лекција            Сабота, 23. јуни 2018.

Делата зборуваат погласно од 
зборовите

„Подобро е да не ветуваш, отколку да ветиш и да не го извршиш.“ – 
Проповедник, 5,5.

„Кога ќе ја слушнете заповедта: ,Појди на лозје и работи денес 
таму!’ немојте да одбиете. ,Денес, кога ќе го чуете гласот Негов, не 
стврднувајте ги срцата ваши’ (Евреите 4:7). Не е препорачливо да се 
одложува послушноста. Можеби повикот никогаш веќе нема да ви биде 
упатен.“ – Христовите очигледни поуки, 281.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 272-283. 

Недела                        17. јуни

1. ПРАШАЊЕ НА АВТОРИТЕТОТ

а. Кое прашање свештениците и поглаварите му го поставиле на 
Христа? Матеј 21:23.

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

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

б. За возврат, какво прашање им поставил Христос, и каков 
одговор добил? Матеј 21:24-27.

„Во Својот судир со рабините, Христос немал намера да ги понизи 
Своите противници. Не му било мило што се нашле во незгодна 
положба. Сакал да им даде уште една значајна поука. Тој ги поразил 
Своите непријатели, доведувајќи ги во ситуација да се фатат во 
мрежата што Нему му ја поставиле. Признавајќи го своето незнаење 
во поглед на карактерот на Јовановото крштавање, тие Му дале 
можност да зборува, а Тој ја искористил таа можност укажувајќи им 
на нивната вистинска состојба и додавајќи со тоа уште една опомена, 
покрај многуте што веќе ги дал.“ – Копнежот на вековите, 594.595.
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Понеделник                              18. јуни

2. ПАРАБОЛА ЗА ДВАЈЦАТА СИНОВИ
а. Преку која парабола Христос ги открил тајните на срцата на 

свештениците и поглаварите? Матеј 21:28-31 (прв дел).

б. Кој бил поблиску до Божјото царство од еврејските поглавари? 
Матеј 21:31 (последен дел), 32.

„Што и да е направено од чиста љубов, колку и да е безначајно во 
очите на луѓето, донесува обилен плод, бидејќи Бог гледа со колку љубов 
некој нешто прави, отколку колку многу е направено.“ – 2 Сведоштво, 135.

„Во Божјите очи не е толку значајна големината на резултатот кој го 
остваруваме, колку што се важни побудите. Тој повеќе ја цени добрината и 
верноста, отколку големината на оствареното дело.“ – 2 Сведоштво, 520.511.

в. Како и ние можеме да бидеме како постариот син во 
параболата за двајцата синови? 1 Јованово 3:7; Јаков 4:17.

„Денес мнозина тврдат дека ги држат Божјите заповеди иако срцето 
не им е преполно со Божја љубов и таа од нив не се излева врз другите. 
Христос ги повикува да се соединат со Него во Неговото дело за спасување 
на светот, но тие се задоволуваат со зборовите: ‘Ќе појдам, господару!’ 
И, секако, не одат! Тие не соработуваат со оние што ја вршат Господовата 
служба и се залудни слуги. Слично на неверниот син, му даваат лажни 
ветувања на Бога. Кога пристапиле кон црквата и дале свечен завет, се 
обврзале дека ќе ја прифатат и ќе ја слушаат Божјата реч, дека себеси ќе 
се посветат во Господовата служба, но тоа не го прават. Со зборови тврдат 
дека се синови Божји, но со животот и со карактерот го отфрлаат тој однос. 
Својата волја не ја сообразуваат со Божјата волја и така живеат во лага.

Своето ветување за послушност привидно го исполнуваат кога тоа 
не бара од нив никаква жртва; но кога се бара самооткажување и 
пожртвуваност, кога ќе видат дека треба да го издигнат крстот, тогаш 
се повлекуваат. И така полека се губи свеста за должноста и свесното 
престапување на Божјите заповеди преминува во навика. Можеби 
со ушите сè уште ја слушаат Божјата реч, но немаат веќе духовна 
способност да ја сфатат. Нивното срце се стврднало, совеста отапела.

Немојте да мислите дека затоа што не покажувате решително 
непријателство кон Христа вие правите нешто за Него. Со тоа само би 
ја мамеле својата душа. Ако на Бога му го скусиме она што ни го дал да 
го користиме во Негова служба, без оглед дали се работи за времето 
или за средствата, или за кој и да е друг доверен дар, ние всушност 
работиме против Него.“ – Христовите очигледни поуки, 279.280.
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Вторник                             19. јуни

3. ДАЛИ ЈА ПРИФАТИВМЕ ПОКАНАТА?

а. Со каква покана на Спасителот мнозина ќе бидат тестирани? 
Матеј 21:28. 

„Со заповедта: ‘Појди на лозје и работи денес таму!’ искреноста на секоја 
душа е ставена на проверка. Ќе има ли и дела, а не само зборови? Дали 
повиканите ќе го стават своето знаење во служба на Сопственикот на лозјето? 
Ќе работат ли за Него верно и несебично?“ – Христовите очигледни поуки, 281.

б. Каква работа има Господ за секого од нас? Што е вклучено во 
таа работа? 2 Петрово 1:2-7.

„Ако верно го обработувате лозјето на својата душа, Бог ќе ве 
прифати како свои соработници и вие ќе морате да извршите 
дело не само за себе, туку и за други. Претставувајќи ја црквата со 
лозје, Христос не кажува дека ние нашата љубов и нашите напори 
мора да ги ограничиме само на припадниците на нашите редови. 
Господовото лозје мора да се прошири. Бог сака тоа да ги опфати 
сите делови на светот. Благодарение на Божјата милост, штом 
ќе примиме поуки за тоа како се негуваат овие драгоцени билки, 
должни сме ова знаење да го поделиме со другите. Така ние можеме 
да го шириме Господовото лозје. Бог сака да види докази за нашата 
вера, љубов и стрпливост.“ – Христовите очигледни поуки, 282.

в. Кој е нашиот најголем пример во оваа работа? Псалм 40:8.

„Разгледајте го Христовиот живот. Стоејќи на чело на човештвото и 
служејќи му на својот Отец, Тој претставува пример за она што треба 
и што може да биде секој син. Истата послушност што ја покажал 
Христос кон Отецот се бара денеска од секое човечко суштество. Тој 
на својот Отец му служел од љубов, доброволно и со радост. Самиот 
Тој изјавил: ‘Со задоволство ќе ја исполнам волјата Твоја, Боже мој; 
Твојот Закон е во срцето мое’ (Псалм 40:8). Христос ниту една жртва 
не сметал дека е премногу голема, ниту еден напор премногу тежок 
за да го изврши делото што дошол да го изврши. Во дванаесеттата 
година од животот, Тој рекол: ,Зар не знаете дека Јас треба да бидам 
во она коешто е на Мојот Татко?’ (Лука 2:49). Тој го чул повикот и 
ја прифатил задачата. Изјавил: ‘Мојата храна е да ја исполнувам 
волјата на Оној Кој Ме пратил и да го извршам Неговото дело’ (Јован 
4:34).“ – Христовите очигледни поуки, 282.283.
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Среда                        20. јуни

4. ДА ГО ВЛОЖИМЕ НАШЕТО НАЈДОБРО ВО НЕГОВА СЛУЖБА
а. Додека работиме за Него, до кој степен Господ сака да му се 

предадеме? 1 Солунјаните 5:23.

„Освен тоа, во секоја наша служба се бара искрена и целосна наша 
преданост на Бога. И најмалечката должност, извршена искрено 
и несебично, многу му е помила на Бога од најголемата работа 
што е обележана со себичност. Бог сака да види колку Христов дух 
покажуваме, колкава сличност со Христа открива нашето дело. 
Тој повеќе ги сака љубовта и верноста со кои пристапуваме кон 
делото отколку количеството на работата што ќе ја извршиме.“ – 
Христовите очигледни поуки, 402.

„Оној кој вистински го сака и се бои од Бога, стремејќи се со единствена 
цел да ја врши Неговата волја, ќе го стави своето тело, својот ум, своето 
срце, својата душа и својата сила во службата на Бога... Оние кои се 
решени да ја направат Божјата волја како своја, мораат да му служат и 
да му угодуваат на Бога во сè.“ – In Heavenly Places, p. 190.

б. Кога Господ е задоволен? Марко 1:11; Јован 14:21; 15:10.

„Не би требало да ги држиме заповедите само за да го 
обезбедиме небото, туку да му угодиме на Оној кој умрел за да ги 
спаси грешниците од казната за престапот на законот на Отецот... 
Жална е одлуката да го следиме Христа оддалеку, колку што е тоа 
можно, приоѓајќи до работ на погибелта, колку што е тоа можно, 
без да паднеме во него.“ – Christ Triumphant, p. 77.

„На секој степен од изградбата на вашиот карактер трудете се да му 
угодите на Бога. Секако, тоа можете да го постигнете, зашто и Енох му 
угодил на Бога иако живеел во расипано време. И денес, во нашето 
време, има многу еноховци.“ – Христовите очигледни поуки, 332.

в. Која врста на служба му е одвратна на Бога? Матеј 15:8.9.

„Некои што тврдат дека го љубат Исуса се измамници и сета нивна 
религија е само служба на усните. Таа не доведува до промена на 
карактерот. Таа не го открива внатрешното делување на благодатта. 
Тие не покажуваат дека некогаш учеле во Христовото училиште 
поуки за кротост и понизност на срцето. Тие ниту со животот ниту 
со карактерот не покажуваат дека го носат Христовиот јарем или 
Неговото бреме. Тие не го постигнуваат стандардот кој им е даден 
во Божјото слово, туку човечкиот стандард.“ – This Day With God, p. 299. 
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Четврток                               21. јуни

5. БЛАГОСЛОВИТЕ НА ЦЕЛОСНА ПОСВЕТЕНОСТ

а. Кои прекрасни ветувања им се даваат на оние што му служат 
на Господа во делото и во вистината? Јован 14:23; Матеј 
7:24.25.

„За оние што му служат верно и предано, Господ кажува: ‘Тие 
ќе бидат Мои, Моја сопственост во оној ден, што го готвам, и ќе 
бидам милостив кон нив како што татко е милостив кон синот свој, 
кој му служи’ (Малахија 3:17).“ – Христовите очигледни поуки, 283.

„Додека веруваме во Христовата спасоносна сила, сета вештина 
и лукавство на паднатите војски не може да направи ништо за да 
ни наштети. Небесните ангели се постојано околу нас да нè водат 
и да нè штитат. Бог одредил Неговата спасоносна сила да биде со 
нас и да нè оспособи да ја чиниме сета Негова волја. Да се фатиме 
за тие ветувања и да ги цениме секој момент. Да веруваме дека 
Бог навистина го мисли тоа што го кажува...

Држејќи се до силата која ни е ставена на дофат на рацете, ние 
добиваме надеж и тоа толку силна, што можеме во целост да се 
потпреме на Божјите ветувања; а благодарение на можноста која 
ни се нуди во Христа, ние стануваме синови и ќерки Божји...

На човекот му е дадена привилегија да стане Божји наследник и 
сонаследник со Христа. На оние кои се воздигнале на тоа ниво им 
се откриени неизмерните богатства на Исуса Христа, кои се илјада 
пати повредни од богатствата на овој свет. И така, преку заслугите 
на Исуса Христа, смртниот човек е воздигнат во заедништво со 
Бога и Неговиот возљубен Син.“ – In Heavenly Places, p. 32.

Петок                            22. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Иако Христос немал намера да ги понизи рабините, која била целта на 
    Неговиот одговор на нивното прашање?
2. Што нè наведува да се повлечеме од служењето на Христа, како постариот 
    син во параболата за двајцата синови?
3. Како можеме да го следиме примерот на послушноста кој ни го оставил 
    Христос додека бил на оваа земја?
4. Како единствено можеме да бидеме извршители на Словото, а не само 
    оние кои извршуваат усна служба? 
5. Што е можно за нас додека веруваме во Христовата сила која спасува?
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   13. лекција                     Сабота, 30. јуни 2018.

Во пресрет на младоженецот

„Бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде домаќинот на куќата... 
па да не дојде ненадејно и да ве затече како спиете.“ – Марко 13:35.36.

„Карактерот на секој човек се открива дури кога ќе настапи криза. 
Кога се огласил свечениот полноќен вик: ‘Еве го младоженецот, 
пречекајте го!’ девојките се тргнале од својот дремеж, и тогаш се 
видело кој се подготвил за овој настан. Обете групи биле изненадени, 
но едната се подготвила, а другата останала неподготвена.“ – 
Христовите очигледни поуки, 412.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очиг. поуки, 405-421.

Недела                               24. јуни

1. ПАРАБОЛА ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ

а. Со кого Господ го споредува небесното царство? Матеј 
25:1.2. 

„Христос со Своите ученици седел на Маслинската Гора. 
Сонцето штотуку зашло зад планинските висови и небото веќе 
се наметнувало со вечерна наметка. Пред нивниот поглед се 
издигнувала станбена зграда, блескаво осветлена како за некоја 
свечена пригода. Од сите прозорци допирала светлина, а пред 
куќата се гледала група свечено облечени мажи и жени, нестрпливо 
навестувајќи дека наскоро ќе се појави свадбена поворка...

Додека го посматрал мноштвото кое го чекало младоженецот, 
Христос на Своите ученици им ја раскажал параболата за десетте 
девојки, опишувајќи го со нивното искуство искуството на црквата 
која ќе дејствува непосредно пред Неговото второ доаѓање.

Двете групи девојки претставуваат два вида луѓе што себеси се 
сметаат за чекатели на својот Господ. Библијата ги нарекува девици 
затоа што исповедаат чиста вера.“ – Христовите очигледни поуки, 405.406.

б. Која била разликата помеѓу мудрите и неразумните девојки?  
Матеј 25:3.4.



68 Библиски лекции, Април - Јуни 2018

Понеделник                                 25. јуни

2. НЕ СПИЈАТ КАКО ОСТАНАТИТЕ 

а. Што ги разбудило девојките што спиеле? Матеј 25:5.6. Како 
ова се повторило во искуството на Божјиот народ во 1844. 
година?  

„Со задоцнувањето на младоженецот е прикажано истекувањето 
на времето кога се очекуваше Христовото доаѓање, разочарувањето 
и привидното одложување. Во ова време на неизвесност, површните 
и неутврдените почнаа да се колебаат; нивните напори попуштија. Но 
оние, чијашто вера се темелеше на лично познавање на Библијата, 
под своите нозе имаа карпа која брановите на разочарувањето не 
можеа да ја однесат.“ – Големата борба, 394.

б. Какво предупредувања Господ ни дава во врска со времето во 
кое живееме? Лука 21:36; 1 Петрово 4:7.

„Она околу што треба да се трудиме е само овој еден ден. Денес 
мораме да бидеме верни на својата животна определба. Денес мора 
да го љубиме Бога со сето срце и својот ближен како себеси. Денес 
мораме да се спротивставиме на искушенијата на  непријателот и 
преку Христовата благодат да извојуваме победа. Така ќе останеме 
будни и ќе го чекаме Христовото доаѓање. Секој ден треба да живееме 
како да знаеме дека тоа ни е последен ден на оваа земја. Кога би 
знаеле дека Христос ќе дојде утре, зарем нема денес да бираме само 
љубезни зборови и несебични дела?“ – In Heavenly Places, p. 355.

в. Што можеме да направиме за да се разбудиме од сон? 
Римјаните 13:11-14.

„Мораме многу да се молиме ако сакаме да напредуваме во 
божествениот живот. Колку многу повеќе се молевте кога првпат беше 
објавена веста на вистината. Колку тогаш често се слушаше гласот на 
молитва во собата, во шталата, градината или овоштарникот. Често 
поминувавме цели часови во искрена молитва, по двајца или тројца, 
полагајќи право на ветувањето. Тогаш честопати се слушаше плачење, глас 
на благодарност и песни на пофалба. Денес Божјиот ден е поблиску откако 
кога првпат поверувавме и затоа треба да бидеме посесрдни, поревни 
отколку тогаш. Нашите опасности сега се поголеми од тогашните. Луѓето 
станаа потврди. Сега е потребно да сме проткаени со Божјиот Дух и не 
смееме да мируваме сè додека не го примиме.“ – 5 Сведоштво, 161.162.
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Вторник                               26. јуни

3. ПОТРЕБА ЗА МАСЛО  

а. Што се случило кога девојките се разбудиле и отишле да ги 
украсат своите светилки? Матеј 25:7-9.

„Сите десет девојки излегле да го пречекаат младоженецот. 
Сите имале светилки и садови за масло. Извесно време не се 
видела никаква разлика меѓу нив. Така ќе биде и со црквата 
која ќе дејствува непосредно пред второто Христово доаѓање. 
Сите добро ќе го познаваат Светото Писмо. Сите ќе ја слушнат 
пораката за скорашното второ Христово доаѓање и со доверба 
ќе ја очекуваат неговата појава. Но, она што се случило во оваа 
парабола, ќе се случи и тогаш. Времето на чекање ќе се одолжи, 
верата ќе биде ставена на проверка, и кога ќе се слушне викот: ‘Еве 
го младоженецот, излезете да го пречекате!’ мнозина ќе бидат 
неподготвени. Не ќе имаат масло во садовите за своите светилки. 
Ќе им недостига Светиот Дух.“ – Христовите очигледни поуки, 408.

б. Што во параболата е претставено со светилки и масло? Псалм 
119:105; Захарија 4:1-6. Што значи да бидеш лишен од Светиот Дух?

„Без Божјиот Дух познавањето на неговата Реч е бесполезно. 
Теоријата на вистината, ако не е придружена со Светиот Дух, не 
може да ја оживее душата ниту да го посвети срцето. Некој може 
да ги знае заповедите и ветувањата на Библијата, но ако Светиот 
Дух не ги всади истите во срцето, неговиот карактер нема да се 
преобрази.“ – Христовите очигледни поуки, 408.

в. Како би ги опишале неразумните девојки денес? 2 Тимотеј 
3:5; Откровение 3:17.

„Групата претставена со неразумните девојки не е лицемерна. 
Таа ја цени и ја брани вистината; таа е на страна на оние што 
веруваат во вистината, но не го прифаќа влијанието на Светиот Дух. 
Тие луѓе не паднале врз Карпата, врз Исуса Христа, и не и дозволиле 
на својата стара природа да се скрши... Тие не го познаваат Бога, 
не го проучуваат Неговиот карактер, не одржуваат постојана 
заедница со Него и затоа не знаат како да му се доверат, како да 
живеат гледајќи во Него. Нивната служба на Бога преминала во 
формализам.“ – Христовите очигледни поуки, 411.
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Среда                         27. јуни

4. НАОЃАЊЕ ИЗГОВОРИ ЗА НАШИТЕ НЕДОСТАТОЦИ
 

а. Што се случило кога неразумните девојки се одвоиле од 
мудрите за да купат масло за нивните светилки? Матеј 25:10. 

„Десетте девојки чекаат во самото предвечерје на историјата 
на оваа земја. Сите тие тврдат дека се христијани. Сите го чуле 
повикот, сите имаат име и светилка и сите тврдат дека работат за 
Господа. Навистина се чини дека сите го чекаат Христовото доаѓање, 
но пет девојки не се подготвни! Пет од десетте девојки ќе бидат 
изненадени, очајно ќе утврдат дека останале надвор од салата во 
која се одржува свадбата.“ – Христовите очигледни поуки, 412.

„Ние не ќе можеме да се подготвиме за средба со Господа 
така што ќе се разбудиме кога ќе се слушне повикот: ‘Еве го 
младоженецот, пречекајте го!’ Не ќе можеме тогаш да побрзаме 
и да ги наполниме нашите празни светилки. Ние не можеме да го 
оддалечиме Христа од нашиот живот овде, а да се подготвиме за 
заедница со Него на небото.“ – Христовите очигледни поуки, 413.414.

б. Што неразумните девојки го молеле Господарот на свадбата 
да направи? Матеј 25:11.12.

в. Како честопати реагираме, кога ќе го изневериме Бога, наместо  
да ги признаеме своите гревови и грешки? Што направил Саул и 
каков бил одговорот на Самоил? 1 Самоилова 15:18-22.

„Немаме време да се изговараме и да ги обвинуваме другите 
за своите пропусти; немаме време да и ласкаме на својата душа 
дека би ни било полесно да ги чиниме делата Божји само кога 
околностите би биле поповолни. Мораме да им кажеме дури 
и оние кои тврдат дека веруваат во Христа, да престанат да го 
навредуваат Бога со своите грешни изговори.

Исус предвидел помош во случај на секаква итна потреба. Доколку 
одат по патеката по која ги води, Тој ќе ги порамни сите нерамни места. 
Тој со своето искуство ќе создаде вистинска атмосфера за душата. 
Тој ја затвора вратата и ја доведува душата во Божјо засолниште, 
така што, кога е во неволја, може да заборави сè и сешто, освен 
Бога. Сатаната ќе и се обраќа на душата, но разговарајте гласно со 
Бога и Тој ќе ги истера пеколните сенки на сатаната. Со понизно, 
покорно и благодарно срце тие ќе истапат, велејќи: ‘Твојата благост 
ме возвеличува.’“ – Manuscript Releases, vol. 12, p. 336.
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Четврток                              28. јуни

5. ПОВИК ЗА ДЕНЕС

а. Каков повик Бог има за нас денес? Какво ветување Тој дава заедно 
со повикот? Малахија 3:7 (последен дел); Исаија 44:22; 55:7.

_______________________________________________________________________

„О, љубов, чудесна Божја љубов! И покрај сета наша млакост и 
гревовите, Тој вели: ‘Вратете се кај Мене и Јас ќе се вратам кај вас 
и ќе ги исцелам сите ваши отпади!“ – Our High Calling, p. 352.

„Оние кои сега искрено го бараат Господа и ги понизуваат своите срца 
пред Него и ги оставаат своите гревови, ќе бидат посветени со вистината, 
оспособени да се обединат со членовите на царското семејство и ќе го 
видат Царот во Неговата убавина.“ – This Day With God, p. 248.

б. Додека го слушаме повикот, каква порака Тој ни дава да ја му 
објавиме на светот? Исаија 40:9.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Откривањето на Неговиот карактер полн со љубов е последен 
зрак на милосрдната светлина, последна порака на милоста што ќе 
му се објави на светот. Божјите деца треба да ја објават Неговата 
слава. Со својот живот и карактер треба да покажат што сторила 
Божјата благодат за нив.

Светлината на Сонцето на праведноста треба да се покаже 
со добри дела со зборови на вистината и со свети постапки.“ – 
Христовите очигледни поуки, 415.416.

Петок                            29. јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кој е претставен со двете групи на девојки и зошто тие се наречени 
    девојки?
2. Што можеме да сториме во ова време на чекање и стражарење, како би се 
    подготвиле за Христовото скорешно доаѓање? 
3. Кое дело Светиот Дух го врши во животот на оние кои се налик на мудрите девојки?
4. Наместо за нашите карактерни мани да ги обвинуваме околностите, што 
    можеме да направиме наместо тоа?
5. Како Бог може да нè употреби за да му ја даде последната порака на 
    милост на светот?
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва

1. Недела Битие 44:18-34. 6 Свед. 203. Ерем. 31:35-37.

2 Понеделник Битие 45:4-8. 6 Свед. 204. 1 Кор. 10:11.12.

3 Вторник Битие 45:9-13. 6 Свед. 205. Ерем. 31:33.34.

4 Среда Пс. 105:23-25. 6 Свед. 206. Исаија 4:4.5.

5 Четврток Битие 46:1-4. 6 Свед. 207. Исаија 1:25-27.

6 Петок Битие 46:26-30. Сонцето заоѓа во 19 04

7 Сабота Пс. 18:25-32. Сонцето заоѓа во 19 05

8 Недела Битие 47:7-10. 6 Свед. 208. Евр. 12:25-29.

9 Понеделник Битие 47:28-31. 6 Свед. 209. Битие 32:28-30.

10 Вторник Битие 49:8-10. 6 Свед. 210. 2 Сол. 2:8-11.

11 Среда Бр. 24:15-17. 6 Свед. 211. Битие 22:7.8.

12 Четврток Битие 50:22-26. 6 Свед. 212. Ефес. 1:5-7.

13 Петок Излез 2:10-14. Сонцето заоѓа во 19 11

14 Сабота Пс. 18:35.36. Сонцето заоѓа во 19 12

15 Недела Дела 7:22-28. 6 Свед. 213. 1 Јов. 3:1-3.

16 Понеделник Излез 3:1-6. 6 Свед. 214. Откр. 3:7.8.

17 Вторник Излез 3:7-12. 6 Свед. 215. Ис. 53:3-5.

18 Среда Евр. 11:23-26. 6 Свед. 216. Ис. 53:6-8.

19 Четврток Дела 7:29-33. 6 Свед. 217. Ис. 53:9.10.

20 Петок Излез 4:10-12. Сонцето заоѓа во 19 19

21 Сабота Псалм 22:2-10. Сонцето заоѓа во 19 20

22 Недела Исаија 6:5-8. 6 Свед. 218. Ис. 53:11.12.

23 Понеделник Излез 4:13-16. 6 Свед. 219. Мат. 6:31-33.

24 Вторник Излез 4:27-31. 6 Свед. 220. Авакум 3:17.18.

25 Среда Дела 7:33-37. 6 Свед. 221. Јован 16:33.

26 Четврток Излез 6:1-5. 6 Свед. 222. Ис. 50:7-10.

27 Петок Излез 6:6-9. Сонцето заоѓа во 19 27

28 Сабота Псалм 23. Сонцето заоѓа во 19 28

29 Недела Псалм 16:1-8. 6 Свед. 223. Левит 26:3-12.

30 Понеделник Откр. 2:26-29. 6 Свед. 224. Кол. 3:1-10.

АПРИЛ - 2018.
За оние кои 
немаат свед.
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва

1. Вторник Откр. 16:17-21. 6 Свед. 225. Псалм 17:2-5.

2 Среда Излез 7:17-21. 6 Свед. 226. Евреите 11:6.

3 Четврток Откр. 16:1-6. 6 Свед. 227. Марко 14:33-38.

4 Петок Псалм 105:27-35. Сонцето заоѓа во 19 35

5 Сабота Псалм 26:2-8. Сонцето заоѓа во 19 36

6 Недела Излез 12:2-10. 6 Свед. 228. Псалм 50:14.15.

7 Понеделник Излез 12:11-14. 6 Свед. 229. Даниел 4:17.

8 Вторник Излез 12:21-24. 6 Свед. 230. Јаков 4:7-10.

9 Среда Евр. 9:11-14. 6 Свед. 231. Изреки 18:10.

10 Четврток Излез 12:40-43. 6 Свед. 232. Откр. 5:11-13.

11 Петок Излез 14:13-20. Сонцето заоѓа во 19 42

12 Сабота Псалм 27:1-6. Сонцето заоѓа во 19 43

13 Недела Псалм 105:37-45. 6 Свед. 233. Исаија 40:1-5.

14 Понеделник Излез 15:1-7. 6 Свед. 234. 2 Кор. 10:4.5.

15 Вторник Излез 15:8-13. 6 Свед. 235. Матеј 11:11-14.

16 Среда Излез 15:14-18. 6 Свед. 236. 1 Јов. 4:7-9.

17 Четврток Излез 15:23-27. 6 Свед. 237. Јован 1:14-16.

18 Петок Излез 17:1-4. Сонцето заоѓа во 19 49

19 Сабота Псалм 28:6-9. Сонцето заоѓа во 19 50

20 Недела 1 Кор. 10:1-5. 6 Свед. 238. Јован 1:19-23.

21 Понеделник Излез 17:10-16. 6 Свед. 239. Јован 1:25-29.

22 Вторник 1 Сам. 15:1-3. 6 Свед. 240. Јован 1:30-34.

23 Среда Излез 19:9-14. 6 Свед. 241. Јован 1:35-39.

24 Четврток Излез 19:16-20. 6 Свед. 242. Јован 1:40-42.

25 Петок Излез 20:18-21. Сонцето заоѓа во 19 56

26 Сабота Псалм 30:1-7. Сонцето заоѓа во 19 57

27 Недела Евр. 12:18-21. 6 Свед. 243. Јован 1:47-49.

28 Понеделник Излез 23:20-23. 6 Свед. 244. Јован 1:50.51.

29 Вторник Излез 24:6-10. 6 Свед. 245. Езек. 34:26-28.

30 Среда Откр. 2:10.11. 6 Свед. 246. 2 Петр. 1:3-8.

31 Четврток Откр. 3:19-22. 6 Свед. 247. Псалм 119:14-16.

МАЈ - 2018.
За оние кои 
немаат свед.



Библиски лекции, Април - Јуни 2018 75

Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва

1. Петок Псалм 106:19-23. Сонцето заоѓа во 20 02

2 Сабота Псалм 31:19-24. Сонцето заоѓа во 20 03

3 Недела Излез 32:17-21. 6 Свед., 248. Јован 2:9-11.

4 Понеделник Дела 7:39-43. 6 Свед., 249. Псалм 69:6-9.

5 Вторник Излез 33:11-15. 6 Свед., 250. Малахија 3:1-3.

6 Среда Излез 33:18-23. 6 Свед., 251. 1 Кор. 3:16.17.

7 Четврток Излез 34:5-10. 6 Свед., 252. 1 Кор. 6:19.20.

8 Петок Излез 34:27-30. Сонцето заоѓа во 20 07

9 Сабота Псалм 32:1-8. Сонцето заоѓа во 20 07

10 Недела Левит 23:23-30. 6 Свед., 253. Михеј 7:18-20.

11 Понеделник Јоил 2:15-19. 6 Свед., 254. Ефес. 2:19-22.

12 Вторник Левит 26:3-6. 6 Свед., 255. Кол. 1;26-28.

13 Среда Амос 9:13-15. 6 Свед., 256. Кол. 1:14-16.

14 Четврток Броеви 12:3-8. 6 Свед., 257. Захар. 6:12.13.

15 Петок Евр. 3:1-6. Сонцето заоѓа во 20 10

16 Сабота Псалм 33:1-5. Сонцето заоѓа во 20 11

17 Недела Броеви 14:18-23. 6 Свед., 258. Евр. 12:22-24.

18 Понеделник Броеви 16:44-48. 6 Свед., 259. Евр. 9:11.12.

19 Вторник Откр. 8:1-5. 6 Свед., 260. Евр. 7:25-27.

20 Среда Броеви 20:7-12. 6 Свед., 261. Евр. 4:14-16.

21 Четврток Псалм 106:32-36. 6 Свед., 262. Евр. 2:14-18.

22 Петок Броеви 21:6-9. Сонцето заоѓа во 20 12

23 Сабота Псалм 33:12-22. Сонцето заоѓа во 20 12

24 Недела Јован 3:14-17. 6 Свед., 263. Јован 3:1-3.

25 Понеделник Броеви 23:5-10. 6 Свед., 264. Јован 3:5-7.

26 Вторник Броеви 23:18-23. 6 Свед., 265. Јован 3:8-12.

27 Среда Броеви 24:15-17. 6 Свед., 266. Јован 3:14-16.

28 Четврток Матеј 2:16.17. 6 Свед., 267. Јован 3:17-19.

29 Петок Откр. 2:16.17. Сонцето заоѓа во 20 13

30 Сабота Псалм 126. Сонцето заоѓа во 20 12

ЈУНИ - 2018.
За оние кои 
немаат свед.
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7. април        
За санаториумот 
во Венецуела
(страница 4)

5. мај      
За мисиите во 

светот
(страница 25)

2. јуни          
За црквата во 
Тотокудиу во 
Индија 
(страница 46)

Доброволен дар во 
првата сабота


