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Година XCIV Број 3
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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„Нашиот небесен Татко чека да го излее врз нас изобилството на Свои 
благослови. Наша привилегија е што можеме обилно да пиеме од изворот 
на безграничната љубов. Зарем не е тогаш чудно што толку малку се 
молиме! Бог е подготвен и спремен да ја чуе искрената молитва на своето 
најскромно дете, но сепак е очигледно дека ние се притеснуваме да ги 
изнесеме  нашите потреби на Бога. Што можат да мислат небесните ангели 
за бедните беспомошни човечки суштества кои се соочуваат со искушенија, 
за суштествата кон кои Божјото срце чувствува безгранична  љубов и е готово 
да им подари повеќе отколку што би можеле да побараат или замислат, а 
кои толку малку се молат и имаат толку малку вера?...

Темнината на злото ги обвиткува оние кои ја занемаруваат молитвата. 
Непријателот со шепот ги искушува на грев, само затоа што не се служат 
со предноста што Бог им ја дал со востановувањето на молитвата. Зошто 
Божјите синови и ќерки би се двоумеле да се молат, кога молитвата е 
клуч во рацете на верата кој ги отвора небесните ризници во кои се чуваат 
неограничени резерви на Семоќниот? Ако секогаш будно не се молиме 
и вредно  чуваме, ќе се изложиме на опасноста да станеме немарни и 
да скршнеме од вистинскиот пат. Противникот секогаш се труди да ни го 
попречи патот кон престолот на милоста, за да ние преку сесрдна молитва 
и вера не придобиеме благодат и сила, за да му се спротивставиме на 
искушението.“ – Патот кон Христа, 94.95.

Колку голема е честа да дојдеме пред Бога, нашиот Отец, во молитва. Оној 
кој знае како да нѐ снабди со изобилство над сѐ што можеме да побараме 
и замислиме, ќе ги чуе и ќе одговори на нашите молитви, не секогаш како 
што ние сакаме, туку како Тој гледа дека е најдобро. Кога молитвата ќе стане 
наш приоритет и редовна навика, ние ќе се обратиме кон Него за водство 
така природно како што билката се свртува кон сонцето. „Не е загубена ниту 
една искрена молитва. И среде песните на небесните хорови Бог го слуша 
викот на своето најслабо човечко создание. Кога желбите на нашето срце ги 
излеваме во нашата клет, кога ги искажуваме нашите молби додека одиме 
по пат, нашите зборови допираат до престолот на Владетелот на вселената. 
Тие можеби се нечујни за секое човечко уво, но не можат да се загубат во 
просторот, ниту пак може да ги задуши бучавата на деловните активности 
околу нас. Ништо не може да ја задуши желбата на душата. Таа се издига над 
уличната врева, над вревата на мноштвото, кон небесните дворови. Ние му 
се обраќаме на Бога и Тој ја слуша нашата молитва.“ – Христовите поуки, 174.

Нека Бог ни помогне, додека ги проучуваме лекциите од ова тромесечје, 
да научиме повеќе да му веруваме на нашиот небесен Отец и да имаме 
постојана комуникација со Него.

Оддел на генералната конференција за Саботна школа

ПРЕДГОВОР
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Сабота, 7. јули 2018. 

Прилог во првата сабота во месецот 
за одделот за медиуми во Молдавија 

и Источно-Европските Унии
„Одете и научете ги сите народи, 

крштавајќи ги во името на Отецот, и Синот, 
и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат сè што 
сум ви заповедал; и ете, Јас сум со вас преку 
сите дни до свршетокот на светот“ (Матеј 
28:19.20).

Земајќи го во предвид Исусовиот налог, 
црквите во Молдавија и Украина препознале дека 
евангелието треба да се проповеда со сите средства кои 
ни стојат на располагање. Денес живееме во свет каде што интернетот 
и електронските медиуми станаа главен извор на информации за 
многумина во нашиот регион. 

Препознавајќи ја оваа реалност, на 17. септември 2012. година во 
Кишинев, Молдавија, започна со работа мини студио. Тука снимавме 
видео записи кои подоцна беа објавени на интернет. Во текот на овој 
период, беа снимени преку 650 видео записи на романски и руски јазик. 
Рускиот јазик беше избран како главен јазик, бидејќи е најзастапен јазик 
во Евроазија и најзастапен мајчин јазик во Европа. Речиси 300 милиони 
луѓе го користат рускиот јазик како нивен примарен или секундарен јазик.

Во Украина од 2012. година преку нашиот канал на YouTube, SDARM UA 
емитуваме религиозни состаноци. Повеќе од 2000 видеа се објавени на 
каналот. Тука спаѓаат предавања за здравиот начин на живот, евангелски 
и доктринарни теми, историја на Реформацијата, теми за младите и 
христијанска музика. Исто така објавивме и Саботно Библиски лекции  и 
проповеди за лица со оштетен слух. Сега планираме да создадеме веб-
страница на која ќе објавуваме мисионерски видео снимки и Библиски 
курсеви за луѓе кои не се членови на нашата црква, и тоа во аудио и 
видео формати. Исто така работиме на проект за отворање на радио 
канал кој ќе се емитува преку интернет за различни возрасни групи.

За реализација на овие проекти потребно ни е студио, дополнителна 
опрема и осветлување. Сепак, нашите средства се ограничени. Затоа ние 
се обраќаме до вас, нашите драги браќа и сестри ширум светот, за да 
нѐ поддржите во ова дело. Љубезно ви се заблагодаруваме за вашата 
великодушност да ни помогнете во финансирањето на ова дело.

Одделот за медиуми во Молдавија и Источно-Европските унии
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  1. лекција                       Сабота, 7. јули 2018.

Што е молитва?
„Чуј го гласот на мојот повик, Царе мој и Боже Мој, зашто Тебе Ти се 

молам“ - Псалм 5:2.

„Молитвата е отворање на срцето пред Бога како на пријател.“ – 
Патот кон Христа, 93. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патот кон Христа, 93-104.

Недела                 1. јули

1. РАЗГОВОР СО БОГА

а. Како нашите прародители разговарале со Бога, и како гревот ја 
прекинал оваа комуникација? Битие 1:27-30; 3:8-10; 1 Тимотеј 2:5. 

„По престапот на Адам, Господ повеќе не зборувал директно со 
човекот; човечкиот род е предаден во рацете на Христос, и целата 
комуникација со светот се одвивала преку Него.“ – Fundamentals of 
Christian Education, p. 237.  

б. Каква привилегија Бог ни дал, така што ние, кои сме грешници, 
можеме и понатаму слободно да комуницираме со Него? 
Јован 16:23 (последен дел), 24; Матеј 7:7.8.

„Молитвата е дишење на душата. Тоа е тајна на духовната сила. 
Ниту едно друго средство на милост не може да го заземе нејзиното 
место. Таа го чува душевното здравје. Молитвата го доведува срцето во 
непосреден контакт со Изворот на животот, и ги јакне жилите и мускулите 
на религиозното искуство. Ако молитвата се занемари, ако набрзина 
се извршува од време на време, како ни е угодно, ќе ја изгубиме 
својата потпорка во Бога, ќе ја изгубиме животната сила на духовните 
способности и нашето верско искуство нема да има здрава сила...

Само ако гледаме на Исуса, со желба да станеме слични на Него, 
само ако чувствуваме жед и глад за Неговата правда, и само ако тоа го 
бараме во искрена молитва, Бог ќе ја исполни желбата на нашето срце.

Божјите гласници мораат долго да останат во молитва со Него, 
ако сакаат да имаат успех во својата работа.“ – Gospel Workers, pp. 
254, 255.
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Понеделник                        2. јули

2. КОМУНИКАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО

а. Бог сака да бидеш Негов пријател. Кои три аспекти се основа 
за овој однос? Јован 15:13-15.

„Дружењето со било која личност, колку и да е ограничено, има 
влијание на нас. До кој степен ќе бидеме под ова влијание зависи 
од степенот на блискост, од тоа дали постојано сме во нејзино 
друштво, како и од тоа колку ја сакаме и почитуваме таа личност. 
Така запознавајќи се и дружејќи се со Христа ние можеме да 
станеме слични на Него, Кој е совршен пример. 

Неискажливо е драгоценото дружење со Исуса! Ние сме во можност 
да се дружиме со Него - доколку сакаме, доколку сме подготвени да 
поднесеме секаква жртва за тоа.“ – 5 Сведоштво, 222.223.

б. На колку луѓе Бог им нуди ваков однос? Јован 3:16. Именувај 
личност која ја прифатила понудата да биде Божји пријател. 
Јаков 2:23. 

в. Како обично започнува пријателството? Изреки 18:24. Иако 
послушноста на Бога ќе биде доказ на нашето пријателство со 
Него (Јован 15:14), која постапка е потребна за изградба на тоа 
пријателство? Филипјаните 4:6.

„Нашиот небесен Татко чека да го излее врз нас изобилството на 
Свои благослови. Наша предност е што можеме обилно да пиеме 
од изворот на бескрајната љубов. Зарем не е тогаш чудно што толку 
малку се молиме? Бог е подготвен и желен да ја чуе искрената 
молитва на своето најскромно дете, но сепак е очигледно дека ние 
се притеснуваме да Му ги изнесеме нашите потреби. Што можат 
да мислат небесните ангели за бедните беспомошни човечки 
суштества кои се соочуваат со искушенија, за суштествата кон 
кои Божјото срце чувствува безгранична љубов и е готово да им 
подари повеќе отколку што би можеле да побараат или замислат, 
а кои толку малку се молат и имаат толку малку вера! На ангелите 
им е мило да се поклонуваат пред Бога; тие сакаат да бидат блиску 
до Него. Тие разговорот со Бога го сметаат за најголема радост; но 
сепак синовите на оваа Земја, на кои толку многу им треба помош, 
која само Бог може да им ја даде, како да се задоволни што одат 
без светлината на Неговиот Дух, без придружба на Неговото 
присуство.“ – Патот кон Христа, 94.
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Вторник                               3. јули

3. ЦЕЛОСНО ПРЕДАВАЊЕ

а. Колку пати Исус се молел во Гетсиманија за истиот проблем? 
Дали зборовите на Неговата молитва се менувале? Матеј 
26:39.42.44.

 „Три пати ја изговорил оваа молитва. Три пати човечката природа 
се набрала пред таа последна, највозвишена жртва. Сега, пред 
Откупителот на светот се покажала историјата на човечкиот род. 
Видел дека кога престапниците на законот би биле препуштени сами 
на себе, би морале да пропаднат. Ја видел човечката беспомошност 
и силата на гревот. Пред него се појавувале несреќите и тажењето на 
осудениот свет. Гледајќи ја претстојната судбина на светот, Тој ја донел 
Својата одлука. Тој ќе го спаси човечкиот род по секоја цена за Него. 
Го прифатил крштевањето со крв, за преку него милиони луѓе кои 
пропаѓаат, да стекнат вечен живот. Ги напуштил небесните дворови, 
каде што владее чистота, среќа и слава, за да спаси една загубена 
овца, еден свет, кој паднал поради престапот. Затоа нема да се откаже 
од Својата мисија. Ќе стане жртва на помирување за да го спаси родот 
кој самоволно го прифатил гревот. Сега Неговата молитва покажува 
само покорност: ‘Ако не е можно да Ме одмине оваа чаша, а да не 
ја пијам, тогаш нека биде Твојата волја’“ – Копнежот на вековите, 690.

б. Како Исус се потчинил на Отецот? Матеј 26:39 (последен дел). 
Дали Отецот одговорил на Исусовата молитва како би го спасил 
од смртта на крстот? Матеј 26:45.46; Римјаните 8:32 (прв дел).

в. Што можеме да научиме од Исусовата молитва и предавањето? 
Јаков 4:6-8.

„Тешко ни е да се покориме и да го распнеме своето ‘јас’; но кога 
тоа дело во потполност ќе го предадеме на Бога, на Оној кој ги 
знае нашите слабости и нашата грешност, Тој на најдобар можен 
начин ќе нѐ донесе до посакуваните резултати. Со постојана борба 
и едноставна вера Енох одел со Бога. Сите ние можеме да го 
сториме истото.“ – The Review and Herald, June 22, 1886.

„Господ ќе го заврши Својот дел на работата ако човечките 
орудија се потчинат на контролата на Светиот Дух. Ако на Бога го 
посветиме телото, душата и духот, Тој ќе го направи она што го 
рекол – ќе им се открие на сите оние кои Го бараат.“ - Manuscript 
Releases, vol. 10, pp. 96, 97.
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Среда                        4. јули

4. ИСТРАЈНА МОЛИТВА ВО ТЕШКОТИИ
 

а. За што се молел Јаков додека се враќал во домот на својот 
татко во Палестина, кога слушнал дека Исав доаѓа пред него 
со 400 луѓе? Битие 32:9-11.

б. Откако на Исав му пратил дарови да го смири, како Јаков 
повторно ги изложил пред Бога своите стравови и грижи? 
Осија 12:4. Каква истрајност и одлучност покажал Јаков? Битие 
32:24-31.

„Само што пристигнале до потокот Јавок, се спуштила ноќ и 
Јаков своето семејство го пратил на другата страна од плиткиот 
поток, а тој останал сам. Решил ноќта да ја помине на молитва 
и сакал да биде сам со Бога. Бог би можел да го скрши и да го 
разнежни срцето на Исава. Патријархот во тоа гледал единствена 
своја надеж.“ – Патријарси и пророци, 196.  

в. Како Бог, одговарајќи на молитвата на Јаков, ги изменил 
двајцата, и Јаков и Исав? Битие 32:31; 33:4.

„Сега на Јакова јасно му стоела пред очи заблудата што го навела 
со измама да се добере до правото на првородството. Тој немал 
доверба во Божјите ветувања, туку се напрегал со лични напори 
да го оствари она што Бог секако би го извршил во свое време и 
на свој начин. Како доказ дека му е простено сѐ, неговото име, кое 
до тогаш го потсетувало на сторениот грев, е заменето со ново име 
што требало да ја овековечи неговата победа. ‘Од сега името нема 
да ти биде Јаков, туку Израел, зашто храбро се бореше и со Бога и 
со луѓето и победи.’

Јаков го добил благословот за кој му копнеела душата...
Додека Јаков се борел со ангелот друг небесен весник бил 

пратен кај Исава. Исав на сон го видел својот брат кој дваесет 
години како изгнаник бил одвоен од татковото огниште; бил 
очевидец на неговата болка што при своето враќање не може да ја 
затече мајка си жива; го видел опкружен со војска на Божји ангели. 
Овој сон Исав им го раскажал на своите војници и им наредил на 
Јакова да не му прават никакво зло, зашто со него е Бог на нивните 
татковци.“ – Патријарси и пророци, 197.198. 
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Четврток                         5. јули

5.  ВИСТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ГО МЕНУВА ЖИВОТОТ

а. Што Бог знае за нас? Матеј 6:8 (последен дел). Која е нашата 
најголема потреба? Езекиел 36:26.27.

„Промената што ни е потребна е промена на срцето, а таа може 
единствено да се постигне со поединечно барање на благослови 
од Бога, преколнувајќи Го за Негова сила и срдечно молејќи Го 
Неговата благодат да слезе на нас како нашите карактери би можеле 
да бидат преобразени. Ова е промената која нам ни е потребна 
денес, а со цел да го постигнеме ова искуство треба да користиме 
неисцрпна енергија и да покажеме срдечна сериозност.“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 187.

б. Како можеме да бидеме сигурни дека Бог има подготвен 
одговор пред да се помолиме? Исаија 65:24; Матеј 6:8. Каква 
е Божјата цел во молитвата? Јован 14:13.14.

„Молитвата е отворање на срцето пред Бога како на пријател. Не 
затоа што би било неопходно да Му откриеме што сме, туку да се 
оспособиме себеси да Го примиме. Молитвата не Го симнува Бога 
кај нас, туку нас нè воздигнува кај Него.“ – Патот кон Христа, 93.

„Молитвата нема за цел да предизвика некоја промена кај Бога; 
таа нѐ доведува во склад со Бога. Таа не ги заменува извршувањата 
на должностите.“ – The Youth’s Instructor, August 18, 1898.

Петок                                 6. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што ни се случува ако го запоставиме редовниот разговор со Бога преку 
молитва?

2. Зошто молитвата е потребна за развој на пријателството со Бога?
3. Опиши го Исусовото искуство во Гетсиманија, кога се потчинил на волјата 

на својот Отец?
4. За кого Јаков се молел додека се борел со ангелот?
5. Зошто молитвата ни е толку потребна кога Бог веќе знае сѐ за нас?
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  2. лекција                               Сабота, 14. јули 2018.  

Давидовиот живот на молитва
„Надевајте се во Него сите луѓе во секое време; отворете го срцето 

ваше пред Него: Бог е нашето прибежиште.“ – Псалм, 62:8.

„Давид постојано упатувал молитви кон Бога. Тој имал доверба во 
Бога и одел пред Него на совршен начин.“ – The Signs of the Times, August 
17, 1888.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 717-726.               

Недела                 8. јули

1. МОЛИТВА ВО ПРОГОНСТВО

а. Како Саул се однесувал кон Давид? 1 Самоилова 19:9.10; 
23:7.8. 

„По смртта на Самоил Давид уживал мир само неколку месеци. 
Повторно се повлекол во самотија меѓу Зифеите; меѓутоа, надевајќи 
се дека ќе ја задобијат царевата наклоност, овие луѓе го известиле 
царот за местото каде што се криел Давид. Таа вест повторно го 
поттикнала демонот на страстите што извесно време мирувал во 
Сауловите гради. Повторно ги собрал своите борци и се упатил да 
го гони Давида. Но пријателите го известиле синот на Есеја дека 
Саул пак тргнал против него.“ – Патријарси и пророци, 668.

б. Како Давид се молел кога бил прогонуван од Саул? Како Давид 
се предал на Бога? Псалм 7:1-5.17.

„Единствено со Христова помош може да се ограничи моќта на 
сатаната. Ова е значајна вистина која сите треба да ја разберат. 
Сатаната постојано делува, тој е насекаде и на секое место, барајќи 
некого да проголта. Но со сесрдна молитва со вера ќе можеме да 
му се спротивставиме со најупорни напори. Затоа, браќа, ‘земете 
го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени 
стрели на лукавиот’ (Ефесјаните 6:16).“ – 5 Сведоштво, 294. 
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Понеделник               9. јули
 

2. ПАДОТ НА ДАВИД 

а. Што спомнува Библијата во врска со карактерот на Давид? 1 
Самоилова 13:13.14; 1 Царевите 11:38.

„Додека ги уважувал Божјите совети Давид е нарекуван човек 
по Божјото срце. Кога згрешил, тоа не било веќе случај сѐ додека 
во покајание не се вратил кај Господа.“ – Патријарси и пророци, 723.

„Бог бил сакан од Бога, не затоа што бил совршен човек, туку 
затоа што не негувал тврдокорен отпор кон Божјата изразена 
волја. Неговиот дух не се кревал во  бунт против укорот...

Давид многу грешел, но тој исто така многу се понижил и неговото 
каење било исто толку длабоко како и неговата вина. Никогаш не 
постоел човек поскромен од Давид, кога бил осведочен за својот 
грев. Тој се покажал силен, не во отпорот кон искушението, туку 
во понизноста на душата и покажување на искрено покајание. 
Тој никогаш не ја изгубил својата доверба во Бога, кој ги ставил 
зборовите на строг укор во устата на Својот пророк. Тој не го мразел 
Божјиот пророк. Давид, исто така, му бил мил на Бога бидејќи се 
потпирал на Неговата милост и Го сакал, почитувал и Му служел.“ 
– Pamphlet 28, 1890, p. 16.

б. Кои гревови во својот живот Давид се обидел да ги сокрие? 2 
Самоилова 12:9.

в. Каква била реакцијата на Давид кога неговиот грев бил 
обелоденет? Како тој ја признал својата вина? 2 Самоилова 
12:13; Псалм 51:3.4.

„Овој дел од Давидовиот живот има големо значење за секоја 
душа што се кае. Тој е највпечатлив приказ на борбите и искушенијата 
на човечкиот род, на вистинското каење пред Бога и на верата 
во нашиот Господ Исус Христос. Тој настан во сите подоцнежни 
векови ги храбреле душите што паднале во грев и што се бореле 
под товарот на својата кривица. Илјадници Божји деца, кои биле 
наведени на грев, пред да паднат во очај, си спомнувале како Бог го 
прифатил Давидовото искрено каење и неговата исповед, Иако тој 
поради својот престап морал да страда; тоа им давало храброст да 
се покаат и одново да настојуваат да го следат патот на послушност 
на Божјите заповеди.“ – Патријарси и пророци, 726.
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Вторник                          10. јули

3. МОЛИТВА ЗА ПРОШКА

а. За кои две работи Давид се молел откако го признал својот 
грев? Псалм 51:1.2; 1 Јованово 1:9.

„Секое зло што ќе се направи на ближните, од нив поминува 
на Бога. Затоа Давид не бара проштевање од свештеник, туку од 
Создателот на човекот. Тој се молел: ‘Помилуј ме Боже, поради 
големата Твоја милост, и заради големата Твоја добрина избриши ги 
беззаконијата мои’“ – 5 Сведоштво, 639.

б. Каде се наоѓал изворот на нечистотијата? Еремија 17:9; Марко 7:21-23.

„Мнозина од вас можеби имаат некоја претстава за верата во 
својата глава, но срцето не е исчистено. Тоа е само вера однадвор. 
Бог гледа на срцето. ‘Сѐ е голо и откриено пред очите на Оној пред 
кого ние треба да положиме сметка.’ Дали тој ќе биде задоволен 
со нешто друго, освен со делување на вистината одвнатре? Секоја 
вистински обратена душа носи очевиден знак дека во неа се 
совладани телесните склоности.“ – 1 Сведоштво, 163.

в. Која молитва на Давид  треба секојдневно да ја повторуваме? 
Псалм 51:10-12.

„Мнозина негуваат лажна надеж која е заснована на претпоставки 
за кои нема никаков темел во Библијата. Изворот не е очистен и затоа и 
водата што од него тече не е чиста. Очистете го изворот, па и водата ќе биде 
здрава и чиста. Ако во срцето имате искрена желба да бидете исправни 
пред Бога, тогаш вашите зборови, начинот на облекување и постапки, сето 
тоа ќе биде исправно. Вистинска побожност сѐ повеќе исчезнува...

Покажано ми е како може да се добие оваа благодат. Влезете во 
својата ‘тајна соба’ и кога сте сами молете се на Господа: ‘Создај ми Боже 
чисто срце, и дух постојан обнови во мене.’ Бидете сесрдни и искрени. 
Сесрдната и постојана молитва може многу да помогне. Борете се 
истрајно во молитва и во душевна болка како што тоа го правел Јаков. 
На Христос, додека се молел во Гетсиманија, му течеле големи капки пот 
помешани со крв; затоа и вие мора да вложите напори. Не го напуштајте 
местото на молитва додека не почувствувате дека сте засилени во Господа. 
Потоа продолжете будно да бдеете, и сѐ додека сте будни и истрајни во 
молитвата ќе ги совладувате своите лоши склоности, и влијанието на 
Божјата благодат јасно ќе се забележи во вас.“ – 1 Сведоштво, 158.
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Среда                   11. јули

4. ИЗРАЗУВАЊЕ НА БЛАГОДАРНОСТ ДО БОГА

а. Што признал Давид во врска со Божјите благослови? 1 
Летописи 29:11-14.

„Господ нѐ опсипува со Своите благослови на патеката по која 
чекориме... Ние можеме да плачеме и да липаме, да се жалиме и да 
се сопнуваме на секој чекор, или можеме да собираме драгоцени, 
миризливи цвеќиња и да се радуваме во Господа поради Неговата 
добрина што нашиот пат кон небото го направил толку пријатен.“ 
– Our High Calling, p. 245.

„Ако себеси Му се предадеме на Бога за да му служиме на 
човештвото и Toj ни се предава нам. 

Оној кој во своето срце направи место за реката на Божјите 
благослови кои ќе се излеваат на другите, и самиот прима богата 
награда.“ – Мисли од гората, 81.

б. Како Давид изразил некои од своите чувства за Бога? Псалм 
31:19-23; 57:10.

„Оние кои се во мрак треба да ја чујат песната на благодарност и 
фалба. Својата благодарност за добрата вест на Евангелието, за неговите 
ветувања и охрабрувања, треба да ја изразиме со тоа што ќе настојуваме 
на другите да им правиме добро. Таквото дело ќе ги осветли уморните, 
збунетите и напатените души со зраците на небесната праведност. Тоа 
е извор на кој може да се освежи жедниот и од долгиот пат уморен 
патник. На секое такво направено дело на милосрдие или љубов, 
присуствуваат Божјите ангели.“ – 9 Сведоштво, 31. 

в. За што уште можеме денес да бидеме благодарни? Псалм 
103:10-14; Еремија 31:34 (последен дел).

„Ние мораме да заборавиме на себе и секогаш да бараме 
можност дури и мала, за да покажеме благодарност за доброто 
кое сме го примиле од другите; ние мораме да бараме можности 
да ги охрабриме другите, и со своите нежни постапки и мали дела 
на љубов да им ги олесниме и симнеме нивните товари. Овие 
промислени услужливости, кои започнуваат во нашето семејство, 
преминуваат на семејниот круг и помагаат да се зголеми општата 
животна среќа. Запоставувањето на овие мали дела предизвикува 
горчина и страдање во животот.“ – Адвентен дом, 428. 
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Четврток                  12. јули

5. МОЛИТВА ЗА ИЗБАВУВАЊЕ

а. Со кои зборови Давид го славел Бога за избавување од 
неговите непријатели? 2 Самоилова 22:1-7.18-20.

б. Како можеме ние, како Давид, да се молиме за избавување 
од гревот денес? Псалм 6:4; 25:20; Матеј 6:13.

„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 Божјата реч 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 стварности.“ – Христовите очигледни поуки, 47.48. 

„Кога се молиме за земни благослови, можеби ќе се одложи 
одговорот на нашата молитва и можеби Бог ќе ни даде нешто друго, 
а не она што го бараме. Но не е така, кога бараме избавување од 
гревот. Негова волја е да се очистиме од гревот, да станеме негови 
деца и да нѐ оспособи да живееме свет живот.“ – Копнежот на 
вековите, 266.

Петок                          13. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што ја ограничува моќта на сатаната? Кога Христос најмногу може да ни 
помогне?

2. Зошто Давид бил возљубен од Бога? 
3. Како треба да се молиме ако сакаме да имаме чисто срце? 
4. Како на практичен начин можеме да покажеме благодарност на Бога, и 

каков ќе биде резултатот?
5.  Што треба да бараме за да се избавиме од тешкотиите?
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3. лекција                     Сабота, 21. јули 2018.

Молитва во Псалми
„Како што кошутата копнее по водни извори, така и душата моја, 

Боже, копнее по Тебе“ – Псалм 42,1.

„Божјиот Дух ме упати на многуте охрабрувања што ни се дадени 
во Псалмите... Кога нашиот народ би ги сфатил можностите кои се 
кријат во јаката вера и молитвата, во нашите цркви би дошло до 
одлучна промена. Оние кои сега се обесхрабрени и загрижени ќе бидат 
издигнати над своите разочарувања и ќе се радуваат во Господа.“ – 
Australasian Union Conference Record, April 29, 1907. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 8 Сведоштво, 270-278.

Недела                  15. јули

1. ПРИСТАП КОН ПРЕСТОЛОТ НА БЛАГОДАТТА

а. Кои се некои од темите кои Давид ги изнел во  Псалмите во 
врска со искуството на христијаните? Псалм 25:16-18; 28:2.7.8.

б. Што може еден грешник кој се кае со сигурност да очекува 
кога искрено бара прошка од Бога? Псалм 51:1-6.

„Покајанието, како што е ова, ги надминува нашите сили и ние 
не можеме да го постигнеме, туку можеме да го добиеме само од 
Христа, кој се издигнал во височините и им дал дарови на луѓето.

Токму овде мнозина грешат и затоа не ја добиваат помошта 
што сака да им ја даде Христос. Тие мислат дека не можат да му 
пристапат на Христа ако прво не се покајат и дека покајанието ги 
приготвува за простување на нивните гревови. Вистина е дека 
покајанието му претходи на простувањето на гревовите, бидејќи 
само скршеното и понизно срце чувствува потреба за Спасителот. 
Но мора ли грешникот да чека да се покае па дури тогаш да може 
да дојде кај Исуса? Треба ли покајанието да се подигнува како 
пречка меѓу грешникот и Спасителот?“ – Патот кон Христа, 25.26.
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Понеделник                     16. јули

2. КОГА БОГ ПРОСТУВА

а. Под кои услови грешникот може да добие Божја милост? 
Псалм 32:5.

„Условите за добивање на Божјата милост се едноставни, праведни 
и разумни. Господ не бара од нас да се изложуваме на маки за да 
добиеме простување на гревот. Не мораме да одиме на долги и исцрпни 
поклоненија, или пак да вршиме мачни покори за да му ја препорачаме 
нашата душа на небесниот Бог или пак да ги окаеме своите престапи, 
туку оној кој признава и го остава својот грев добива милост.“ – Патот 
кон Христа, 37.

„Кога Тој ќе дозволи на нас да наидат искушенија и маки, тоа е ‘за 
полза, та да учествуваме во Неговата светост’ (Евреите 12:10). Колку 
искушението да ни изгледа тешко и горчливо, ако се поднесува со вера, 
ќе донесе благослов. Суровиот удар, кој ги однесува земните радости, 
може да послужи како средство нашиот поглед да го насочи кон небото. 
Колкумина има такви кои никогаш не би го запознале Исуса кога 
страдањето не би ги натерало да побараат утеха во Него!...

Господ ќе им помогне на сите кои се надеваат во Него. Луѓе од вера ќе 
постигнат драгоцени победи. Тие ќе научат драгоцени поуки. Ќе добијат 
драгоцени искуства... 

Христос го подига скрушеното срце и ја облагородува нажалената 
душа сѐ додека таа нѐ стане Негово престојувалиште.“ – Sons and Daughters 
of God, p. 302.

б. Што правел Давид додека се приближувал до Бога, и каков 
бил Божјиот одговор? Псалм 66:17-20.

„Спасителот секогаш е подготвен да ја чуе и да ја прими молитвата 
на скршеното срце, и кај Неговите верници постојано ќе се умножуваат 
милоста и мирот. Тој со задоволство им ги дава благодатите, толку 
неопходни во борбата против злото на кое постојано се изложени.“ – 
Делата на апостолите, 532.

в. До кој степен Бог ги простува нашите гревови? Псалм 103:3.12-14.

„Дозволете му на Христа, божествениот Живот, да престојува во вас и 
преку вас да ја открие небесната љубов која ќе им влее надеж на оние 
кои ја изгубиле и ќе им донесе мир на срцата скрушени во гревот.“ – 
Мисли од гората, 114.115.
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Вторник                                 17. јули

3. ПРАВИЛЕН СТАВ

а. Со каков дух Давид го барал Господа во молитва? Како 
неговиот практичен живот ја одразувал состојбата на неговото 
срце? Псалм 26:2-5.8; 119:58.

б. Кои дела ја откриваат внатрешната промена на срцето? Исаија 
1:16.17; Езекиел 33:15.

„Бог не може да го прифати признанието без искрено покајание и 
промена. Мора да се видат решителни промени во животот; сè што 
го навредува Бога мора да биде отфрлено. Тоа ќе биде последица 
на вистинското жалење поради гревот.“ – Патот кон Христа, 39.

„Единството со Христа преку жива вера е трајно; секое друго 
единство мора да пропадне... Но, ова единство ќе нѐ чини нешто... 
Мора да дојде до болно одвојување како и до болно припојување... 
Гордоста, себичноста, суетата и световноста – гревот во сите 
негови форми мора да биде победен ако сакаме да се соединиме 
со Христа. Причината поради која мнозина христијанскиот живот 
го сметаат за тежок, поради која се непостојани и променливи, е 
што се обиделе да се прилепат за Христа без одвојување од овие 
сакани идоли.“ - The Faith I Live By, p. 221.

в. Каков став Бог сака да имаме додека доаѓаме пред Него? 
Псалм 95:2; 100:4.

„Бог сака Неговите послушни деца да бараат Негов благослов 
и да доаѓаат пред Него, славејќи го и заблагодарувајќи Му. Бог е 
Извор на животот и силата. Тој може да ја претвори пустината во 
плодна почва за народот кој ги држи Неговите заповеди, зашто 
тоа е за слава на Неговото име. Она што Тој го направил за Својот 
избран народ би требало да го исполни со благодарност секое срце; 
но Тој е жалостен што Му се оддава толку малку благодарност. Тој 
сака да види посилни изрази на благодарност од страна на Својот 
народ, кој на тој начин ќе покаже дека е свесен за причините на 
својата радост и задоволства.

Треба често да се повторува она што Бог го направил за 
Својот народ. Колку често Господ поставувал патокази во Своето 
постапување со стариот Израел!... Мораме често да зборуваме 
за Божјата добрина и да го славиме поради Неговите прекрасни 
дела.“ – 6 Сведоштво, 364.365.
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  Среда                            18. јули

4. ВЕРА И ДОВЕРБА
а. Со кои зборови Давид ја изразил својата вера во Господа? 

Псалм 27:1-5.

„Нашиот Бог владее со небото и земјата и знае точно што ни е 
потребно. Ние сме во состојба да видиме нешто од она што е 

пред нас, но ‘сè е голо и откриено за очите на Оној пред Кого ние ќе 
одговараме’ (Евреите 4:13). Тој седи на Својот престол, возвишен 
над целата земна збрка и сè е откриено на Неговиот божествен 
поглед; и од Неговата големина и мирот на вечноста Тој одредува 
да биде тоа што Неговото провидение го наоѓа за најдобро.

Ниедно врапче не паѓа на земјата, а Господ тоа да не го запази. 
Сатанската омраза кон Бога е толкава така што тој ужива да 

ги уништува дури и немите созданија. Само Божјата заштита ги 
чува птиците за да нè веселат со својата радосна песна. Тој не ги 
заборава дури ни врапчињата. ‘Но не плашете се: вие сте поскапи 
од многу врапчиња’ (Матеј 10:31).“ – 8 Сведоштво, 272.273. 

б. Како Давид ја изразил својата доверба во Бога кога бројно бил 
послаб од земните непријатели? Псалм 56:2.9.11.

„Зошто не покажуваме дека имаме жив Спасител, Оној кој може 
да оди со нас во темнината како и во светлината, и дека можеме 
да имаме доверба во Него?...

Видовме облаци кои се испречиле помеѓу нас и Сонцето, но не се 
жалевме, ниту се облекувавме во вреќи од страв дека никогаш повеќе 
нема да го видиме Сонцето. Не покажавме загриженост поради тоа, туку 
чекавме во колку што е можно поведро расположение дека облаците ќе 
поминат и дека повторно ќе се покаже Сонцето. Исто така е и со нашите 
неволји и искушенија. Може да изгледа дека облаците ја засолниле од 
нас светлината на Сонцето на праведноста; но ние знаеме дека лицето на 
нашиот Откупител не е засекогаш скриено. Тој нѐ гледа со љубов и нежно 
сочувство. Затоа да не ја отфрламе нашата доверба, која има голема 
награда, туку, кога облаците ќе се надвиснат над душата да продолжиме 
својот поглед да го насочуваме онаму каде што ќе можеме да го видиме 
Сонцето на праведноста и да се радуваме дека имаме жив Спасител. Да 
размислуваме колку прекрасна беше светлината во која уживавме; нека 
нашите мисли и понатаму се задржуваат на Исуса, и светлината повторно 
ќе нѐ осветли, а мрачните мисли ќе побегнат. Ние ќе имаме радост во 
Христа и пеејќи ќе продолжиме по својот пат кон планината Сион.“ – Our 
High Calling, p. 65. 
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Четврток                                         19. јули

5. БОГ ЈА ЗАДОВОЛУВА ЖЕДНАТА ДУША

а. Опиши ја ревноста која треба да ги прати нашите молитви. 
Псалм 42:1-4.

„Да ги отфрлиме навиките на мрзливост и рамнодушност во која 
западнавме, и да се молиме како тоа навистина и да го мислиме. 
‘Голема сила има усрдната молитва на праведникот’ (Јаков 5:16). 
Верата цврсто се држи за Божјото ветување и ревно ги упатува своите 
молби; но кога животот на душата стагнира, надворешните молитви 
стануваат формални и немоќни.“ - Gospel Workers (1892), p. 426.

б. Каква увереност имаме додека му приоѓаме на Бога среде 
нашите искушенија и борби? Псалм 77:1.14.15.

„Токму во моментот на најголемото обесхрабрување, 
божествената помош е најблиска за сите оние кои бараат Божјата 
рака да ги води. Тие подоцна со благодарност ќе се сеќаваат на 
најмрачниот дел од својот пат... Од секое искушение, од секоја 
неволја, Тој ги изведува со поцврста вера и со побогато искуство.“ 
– Копнежот на вековите, 528.

„Христос ќе ни притекне на помош во секоја неволја. Нашите 
очи ќе бидат отворени да ги запазиме спасоносните ветувања 
запишани во Неговата Реч. Светиот Дух ќе нѐ поучи  како да го 
примиме секој благослов што ќе претставува лек против тагата и 
болката. Ние ќе најдеме лек за секоја горчлива голтка што ќе биде 
ставена на нашите усни.“ – Здравје и среќа, 248.

Петок                         20. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Во што мнозина грешат и не успеваат да го добијат ветениот благослов? 
2. Наместо да чиниме големи дела на самопожртвуваност, со цел да 

добиеме прошка и милост, кои чекори треба да ги преземеме?
3. Кој став ќе нѐ наведе на искрено признавање?
4. Што треба да правиме кога изгледа дека искушенијата го сокриваат 

лицето на Сонцето на праведноста од нашите очи?
5. Со каков дух треба да Му пристапиме на Бога? Какво ветување имаме 

додека така чиниме?
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4. лекција                      Сабота, 28. јули 2018.

Тивка молитва
„Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и, откако ќе ја 

затвориш вратата, помоли Му се на твојот Отец, Кој е во тајност; и Тој, 
Кој гледа тајно, ќе те награди (јавно).“ - Матеј 6,6. 

„Нема такво време и место кое не е прикладно за молитва... Среде 
мноштвото на улица, окупирани со работните обврски, ние можеме... 
да побараме божествено водство.“ – Патот кон Христа, 99.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 628–634.

Недела                          22. јули

1. МОЛИТВА НА РАБОТА

а. Кои вести го загрижиле Неемија, и како неговиот работодавец 
ја открил оваа загриженост? Неемија 1:2-4; 2:1.2.

б. Што го прашал царот, и како одговорил Неемија? Неемија 2:4. 
Како е слушната тивката молитва на Неемија? Неемија 2:6.

„Но Божјиот човек не се осмелил да одговори пред да побара 
помош од Оној Кој е поголем од Артарксеркс... Неемија со помош 
на таа кратка молитва стапил во врска со Царот над царевите и 
ја ставил на своја страна онаа сила која што може да ги насочи 
срцата како што реките водени се насочуваат.

Молитвата која што ја изговорил Неемија во тој тежок час 
претставува столб кој што стои на располагање на секој христијанин 
во околности кога не е можно да се моли на друг начин. Луѓето 
кои што водат мачен животен пат и кои што потклекнале под 
товарот на неволјите, можат во молитва да Му се обратат на Бога 
за водство. Патниците по море и на суво, можат на тој начин да 
побараат од небото кога ќе им се закани некоја голема опасност. 
Во време на непредвидени потешкотии и опасности, човек може 
да упати повик кон Оној кој што ветил дека ќе им помогне на сите 
Свои верни кои што веруваат во Него, кога и да Го повикаат.“ – 
Пророци и цареви, 631.632. 
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Понеделник                          23. јули

2. НАШИТЕ ПОСТАПКИ И СТРЕМЕЖОТ ЗА МОЛИТВА 

а. Што се обидел да направи човекот, кој бил опседнат со нечист 
дух и кој живеел меѓу гробовите во гадаринската долина, кога 
за првпат го видел Исуса? Марко 5:5.6.  

б. Бидејќи сатаната не му дозволил на овој човек да се моли, 
што излегло од неговата усна? Марко 5:7. Што направил Исус 
за овој груб и напуштен човек и за неговиот другар (Матеј 
8:28)? Марко 5:8.

„Неговите зборови продреле во помрачениот ум на несреќните 
луѓе. Нејасно чувствувале дека е близу Оној, Кој може да ги спаси 
од демоните што ги мачеле. Тие паднале пред нозете на Спасителот 
и му се поклониле, но, кога ги отвориле усните за да замолат за 
милост, преку нив проговориле демоните, викајќи: ‘Што сакаш од 
мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Те молам, не мачи ме’“ – 
Копнежот на вековите, 337.338.  

  
в. Каков бил резултатот на првата, тивка молитва на двајцата 

мажи? Лука 8:35. Што можеме да научиме од неизговорената 
молитва на опседнатите?

„Никој не паднал толку ниско, никој не е толку зол за да не може 
да најде избавување во Христа. Опседнатиот од лоши духови 
наместо молитва можел да ги изговори само сатанските зборови, 
но сепак, неизречената молба на срцето била услишена. Ниту еден 
повик на душата во неволја, иако не е изразен со зборови, нема да 
остане неуслишен. Оние што се согласуваат да стапат во заветен 
однос со небесниот Бог, не остануваат препуштени на сатанската 
власт, ниту на слабостите на нивната сопствена природа. Таквите 
Спасителот ги повикува: ‘Нека се фати за Мојата сила, за да склучи 
мир со Мене; и ќе направи мир со Мене.’ (Исаија 27:5) Духовите на 
темнината се борат за душата, која еднаш била под нивна власт, но 
Божјите ангели ќе се борат за таа душа со сила што ќе преовлада. 
Господ вели: „Може ли на јунакот да му се одземе пленот? Може 
ли на победникот да му побегне заробеникот?... Вака вели Господ: 
‘На јунакот ќе му се одземе пленот, на победникот ќе му побегне 
заробеникот. Јас ќе се спорам со оние што ќе се спорат со тебе и 
Јас ќе ги избавам твоите деца’ (Исаија 49:24, 25)’“ – Копнежот на 
вековите, 258.259.  
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Вторник                          24. јули

3. НЕИЗГОВОРЕНА ЖЕЛБА ЗА ПРОШКА

а. Дали жената фатена во прељуба се обидела да најде некаков 
изговор или самооправдување? Јован 8:3-7.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

б. Дали Исус го мразел нејзиниот грев? Објаснете го вашиот 
одговор. Псалм 45:7; Евреите 1:8.9.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Додека Тој не го оправдува гревот, ниту го намалува чувството на 
вина, Тој не настојува да осуди, туку да спаси. Светот покажал само 
презир и подбив кон таа заблудена жена; меѓутоа, Исус и изговорил 
зборови на утеха и надеж. Безгрешниот имал сожалување кон 
слабоста на оваа грешница и ѝ подал рака помошничка...

Луѓето го мразат грешникот, но го љубат гревот. Христос го 
мрази гревот, но го љуби грешникот. Таков ќе биде духот на сите 
оние кои одат по Него. Христијанската љубов бавно укорува, брзо 
го воочува покајанието, подготвена е да прости, да охрабри, да 
го изведе заблудениот на патеката на светоста и да ги задржи 
неговите стапала на неа.“ – Копнежот на вековите, 462.  

в. Како Исус одговорил на неизговорената молба на оваа жена 
за простување? Јован 8:10.11. 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Жената стоела пред Исуса, треперејќи од страв. Неговите 
зборови: ‘Кој меѓу вас е без грев, прв нека фрли камен на неа’ 
и звучеле како смртна пресуда. Не се осмелувала да го подигне 
својот поглед кон лицето на Спасителот, туку молчела очекувајќи 
ја својата пропаст. Зачудена, видела како нејзините обвинувачи 
заминуваат без зборови и збунети, а тогаш, до нејзините уши 
допреле зборови на надеж: ‘Ни Јас не те осудувам; оди си и не 
греши веќе.’ Срцето и било трогнато, па паднала пред Исусовите 
нозе, изразувајќи ја со пипање својата благодарна љубов и со 
горчливи солзи ги исповедала своите гревови.“ – Копнежот на 
вековите, 462.  
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Среда                            25. јули

4. ОДГОВОР ПРЕКУ ПОСТАПКИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ОЧАЈ

а. Колку несреќниот паралитичар сакал да го види Исуса? Лука 
5:18.19.

„Јас ќе се осврнам на паралитичарот кој со години не можел 
да ги користи своите екстремитети. Тој бил таму. Свештениците, 
владетелите и книжниците го испитале неговиот случај и го 
прогласиле за безнадежен. Му кажале дека неговиот сопствен грев 
го довел во оваа состојба, и дека за него нема надеж. Но, до него 
допрела речта дека еден човек што се викал Исус, чинел силни 
дела. Тој ги лекувал болните, дури ги воскреснувал и мртвите. ‘Но 
како можам да дојдам до Него?’ – рекол тој.

‘Ние ќе те однесеме кај Исуса’, одговориле неговите пријатели. 
‘таму каде Тој се наоѓа; слушнавме дека дошол во тоа место.’

И така, го зеле безнадежниот човек и го однеле таму каде што 
знаеле дека се наоѓа Исус. Но, куќата била опкружена со мноштво 
луѓе, така што тие немале шанса да дојдат подалеку од вратата. 
Што ќе сторат? Паралитикот предложил да го отворат покривот и 
да ги симнат ќерамидите и да го спуштат низ покривот.“ – Faith and 
Works, p. 67.

б. Која неизговорена желба на паралитичарот ја исполнил Исус? 
Лука 5:20. Како Исус открил дека Тој може да ги чита мислите 
на сите, а не само мислите на овој човек? Лука 5:21-23. 

„Исус точно знаел што и било потребно на оваа душа оптоварена 
со грев. Знаел дека го мачела совеста, па затоа рекол: ‘Ти се 
простуваат гревовите’. Какво олеснување почувствувал тој! Каква 
надеж го исполнила неговото срце!“ – Faith and Works, p. 67.

в. Што покажало исцелувањето на овој човек за моќта што ја 
имал Исус? Лука 5:24-26. 

„Оној, Кој при создавањето „рече и настана, ‘Кој „заповеда и 
сѐ се утврди’ (Псалм 33:9), и влеал со Своите зборови живот на 
душата мртва во престапите и гревовите. Исцелувањето на телото 
било знак на сила што го обновила срцето. Христос му наложил на 
парализираниот човек да стане и да оди, ‘за да знаете’, рекол Тој, 
‘дека Синот Човечки има власт на Земјата да простува гревови’.“ – 
Копнежот на вековите, 270.  
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Четврток                       26. јули

5. МОЛИТВА ПРЕКУ ДОПИР

а. Како една жена, која дванаесет години страдала од сериозна 
болест, одлучила на Христа да му упати срамежлива молба за 
исцелување? Марко 5:25-29.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Дошла златната можност, таа била во присуство на големиот 
Лекар! Но, во оној силен метеж не можела да Му се обрати, туку 
само на кратко го забележала Неговото лице. Плашејќи се дека ќе 
ја изгуби единствената можност за оздравување, таа се туркала 
напред велејќи си:  ‘Само ако се допрам до облеката Негова, ќе 
оздравам.’ Кога Исус поминувал, таа ја испружила својата рака 
и се допрела едвај до самиот раб од Неговата облека. Во тој 
миг почувствувала дека е исцелена од нејзината болест. Таа ја 
сосредоточила целата вера на нејзиниот живот во тој еден допир 
кој и донел оздравување.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 320.

б. Како тогаш Исус јавно ја признал нејзината неизговорена 
молитва на верата? Марко 5:30-34. Што ова нѐ учи за верата?

______________________________________________________________________

 „Исус не пропушта да ја услиши тивката молитва на верата. Оној 
кој го држи Бога за речта и се обидува да се поврзе со Спасителот, 
за возврат ќе го прими Неговиот благослов.“ – The Spirit of Prophecy, 
vol. 2, p. 322.

Петок                            27. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каква привилегија имаме кога имаме потреба, дури и кога не сме во 
можност да коленичиме пред Бога? Како можеме да го направиме тоа?

2. Дали Исус ги слуша тајните, тивки молитви, кои доаѓаат од искреното 
срце?

3. Можат ли нашите постапки да бидат како молитва? Како?
4. Какво исцелување на сите ни е потребно, и колку Исус е подготвен да ни 

помогне?
5. Дали Исус постапува според зборовите кои излегуваат само од нашите 

усни или и од тивките мисли на срцето?
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Сабота, 4. август 2018.
 

Дар во првата сабота за мисионски и 
образовни проекти

Секое човечко суштество, создадено 
според Божјиот лик, е надарено со 
способност слична на онаа на Создателот - 
индивидуалност, способност на мислење и 
дејствување. Луѓето кај кои оваа способност 
е развиена, се луѓе кои носат одговорности, 
кои се водачи во потфатите и кои влијаат врз 
карактерот на другите. Задача на вистинското 
воспитување е да ја развива секоја способност, да 
ги увежбува младите да мислат, а не само да ги одразуваат 
мислите на другите. Наместо да го ограничиме нивното проучување на она 
што луѓето го кажале или напишале, да ги упатиме учениците кон изворите 
на вистината, кон широките подрачја на истражување во природата и 
откровението. Нека размислуваат за големите факти за должноста и 
судбината, и нивниот ум ќе се развие и зајакне. Наместо образувани слабаци, 
од воспитните установи треба да излегуваат луѓе кои ќе бидат способни да 
мислат и дејствуваат, луѓе кои се господари а не робови на околностите, луѓе 
кои се одликуваат со широчина на умот, јасност на мислите и храброст во 
своите убедувања.“ – Воспитување, 17.18.

Целта на Одделот за образование е да поддржи основање на вакви 
институции. Повеќе од кога и да било за образование на нашите деца 
се потребни училишта за општо образование и мисионерски училишта. 
Пред повеќе од еден век, Божјиот гласник напишал: „Многу повеќе може 
да се направи за децата на оние кои во моментов не можат да излезат од 
градовите. Ова прашање е вредно за нашите најдобри напори. Црковни 
училишта треба да се основаат за децата во градовите, а поврзано со 
овие училишта треба да се овозможи проучување на повисоко ниво таму 
каде што за тоа постои потреба.“ – Совети за детето, 306.

„Каде што постојат неколкумина кои ја држат саботата, родителите треба да 
се обединат во пронаоѓање на места за дневно училиште во кое нивните деца 
и младите ќе бидат поучувани. Тие треба да вработат христијански учител кој, 
како посветен мисионер, ќе ги едуцира децата и самите да станат мисионери...

Ако родителите ја сфатат важноста на овие мали образовни центри и 
соработуваат во извршување на работата која Господ сака да ја направи 
во ова време, плановите на непријателот за нашите деца ќе бидат 
оневозможени.“ – Совети за детето, 307.

Апелираме до вас оваа сабота великодушно да го поддржите ова 
дело во сите наши цркви ширум светот.

Вашите браќа од Одделот за образование



26 Библиски лекции, Јули – Септември 2018

5. лекција                             Сабота, 4. август 2018.

Лична молитва
„За ништо не грижете се, туку во сè преку молитва и молба со 

благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања.“ - Филипјаните 4,6.

„Тајната молитва го одржува внатрешниот живот. Срцето кое Го 
љуби Бога ќе сака да разговара со Него и ќе се потпира на Него со света 
доверба.“ – Our High Calling, 130.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очигледни поуки, 139-149. 

Недела                      29. јули

1. СТАВ ВО МОЛИТВА

а. Со каков став треба да пристапуваме кон молитвата? Псалм 
95:6; Ефесјаните 3:14.

б. Каде и како треба да ги упатуваме нашите лични молитви? 
Матеј 6:6.

„Душата не може да напредува без молитва. Не е доволна само 
молитвата во семејството или во Божјиот дом. Тајната молитва 
е многу важна; насамо, душата се открива на сезнајното Божје 
око, кое ги испитува сите наши побуди. Тајна молитва! Колку 
е драгоцена таа! Душата во заедница со Бога! Тајната молитва 
треба да ја чуе само Бог. Ниту едно љубопитно уво не смее да го 
чуе товарот на душата од молителот. Во тајната молитва душата е 
слободна од надворешни влијанија и возбудувања. Таа понизно, 
но со жар се воздига кон Бога. Гласната молитва често губи во 
својата делотворност и пријатност, заради многу силниот и бучен 
глас. Наместо блага, смирена доверба, наместо тивко, понизно 
поврзување на душата со Бога, се истакнува повишениот тон на 
гласот, возбудувањето расте, а тајната молитва го губи своето 
нежно, свето влијание. Доаѓа до бура на чувства и зборови и како 
последица на тоа невозможно е да се слушне оној тивок, тенок глас 
којшто зборува на душата во тајната, вистинска сесрдна молитва.“ 
– 2 Сведоштво, 189.190.    
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Понеделник                          30. јули
 

2. ПОСРЕДНИЧКА МОЛИТВА
а. Додека Даниел размислувал за тоа дека пророштвото од 70 

години од разурнувањето на Ерусалим наскоро завршува, за 
што бил поттикнат да се моли? Даниел 9:3-19. Кого Даниел го 
сметал како виновен за гревот? Кого го обвинувал? 

„Засновувајќи ја својата вера на верната пророчка реч, Даниел 
се молел на Господа брзо да ги исполни ветувањата. Тој се молел 
за да се сочува Божјата чест, и во своите молитви потполно се 
изедначил со оние кои што не ја исполнувале Божјата волја, 
признавајќи ги нивните гревови како свои...

Пред тоа, тој бил долго време во службата Божја и небото за него 
говорело како за “мил човек,” но сепак Даниел излегол пред Бога 
како грешник, укажувајќи на големата потреба на својот љубен 
народ. Неговата молитва била речита во својата едноставност и 
длабоко срдечна.“ – Пророци и цареви, 554.555.

„Господ, кој ја чул молитвата на Даниел, ќе ја чуе и твојата, ако 
Му пристапиш како што тоа го направил Даниел.“ – In Heavenly 
Places, p. 75.

б. Каков бил одговорот на молитвата на Даниел? Даниел 9:20-23.

в. Како Бог, преку Својот Дух, посредува за нас? Римјаните 8:26. 
Што сака Бог да правиме за другите? Јаков 5:16.

„Христос, нашиот посредник и Светиот Дух постојано се залагаат 
за човекот, но Духот не посредува така како што тоа го прави Христос 
кој се повикува на Својата крв, пролеана од создавањето на светот; 
Духот делува на нашите срца, поттикнувајќи нѐ на молитва, покајание,  
пофалби и благодарност. Благодарноста која тече од усните е резултат на 
делувањето на Светиот Дух кој, допирајќи ги жиците на светите спомени 
во нашата душа, ја буди музиката на срцето.“ – Библиски коментари, 648.

„Апелите, молбите, барањата во меѓусебните односи ги придвижуваат 
луѓето и имаат своја улога при извршувањето на државните работи. Но, 
молитвата е во состојба да го придвижи небото! Само силата која доаѓа 
како одговор на молитвата ќе ги научи луѓето на небесната мудрост и ќе 
ги оспособи да работат во единството на Духот, меѓусебно поврзани со 
врските на мирот. Молитвата, верата, довербата во Бога, ни донесуваат 
божествена сила која човечките пресметки ги прикажува во нивната 
вистинска светлина и вредност – како ништожност.“ – In Heavenly Places, p. 75.
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Вторник                           31. јули

3. МОЛИТВА ЗА СВЕТОСТ

а. Како Исус нѐ учи да се молиме кога ќе осознаеме дека сме 
грешници? Лука 18:13.

 „Бог не се откажува од нас поради нашите гревови. Ние можеме да 
правиме грешки и да го жалостиме Неговиот Дух, но кога ќе се покаеме и ќе 
дојдеме кај Него со скршени срца, Тој нема да нѐ отфрли.“ - Faith and Works, p. 35.

„Кога ќе се молиме на Бога да ни се смилува во нашата неволја и 
да нѐ води со Својот Свет Дух, Тој никогаш нема да ја одбие нашата 
молитва.“ - God’s Amazing Grace, p. 207.

б. Кој став, како грешници, треба да го отфрлиме? Лука 18:11.12.

„Самоправедноста е опасност на ова време; таа ја одделува душата од 
Христа. Оние што се потпираат во сопствената праведност не можат да 
разберат како спасението доаѓа преку Христа. Тие го нарекуваат гревот 
праведност, а праведноста грев. Тие не го разбираат злото на престапот, 
ниту ја сфаќаат стравотијата и сериозноста на законот; бидејќи не го 
почитуваат Божјиот морален стандард.“ - Faith and Works, p. 35.

в. Какво е Божјото ветување во поглед на секоја молитва која содржи 
искрено признавање на гревот? Лука 18:14; 1 Јованово 1:9.

„Непријателот ќе дојде кај вас, и ќе рече: ‘Нема потреба да се 
молиш. Зарем не го направи тоа зло? Зарем не си погрешил против 
Бога? Зарем не си работел против својата совест?’ Одговорете му: ‘Да, 
но Христос ме поттикнува да се молам. Тој рекол: Ако ги исповедаме 
гревовите свои, Тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите 
и да нè очисти од секаква неправда!’“ - The Bible Echo, February 15, 1893.

„Никогаш не е отфрлен ниту еден кој излегол пред него со скршено срце. 
Не е загубена ниту една искрена молитва. И среде песните на небесните 
хорови Бог го слуша викотот на своето најслабо човечко создание. Кога 
желбите на нашето срце ги излеваме во нашата клет, кога ги искажуваме 
нашите молби додека одиме по пат, нашите зборови допираат до 
престолот на Владетелот на вселената. Тие можеби се нечујни за секое 
човечко уво, но не можат да се загубат во просторот, ниту пак може да 
ги задуши бучавата на деловните дејности околу нас. Ништо не може 
да ги задуши барањата на душата. Над уличниот шум, над вревата на 
мноштвото, тие се издигнуваат кон небесните дворови. Ние му се обраќаме 
на Бога и Тој ги слуша нашите молитви.“ – Христовите очигледни поуки, 174.
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Среда                    1. август

4. МОЛИТВА ЗА МУДРОСТ

а. Што му нуди Бог на секој од нас, ако бараме? Како треба да 
бараме? Јаков 1:5.6.

„Не треба да одите дури до крајот на светот за да добиете 
мудрост, зашто Бог е близу. Способностите што ги имате сега 
или што ќе ги стекнете допрва нема да ви обезбедат успех. Успех 
ќе ви обезбеди она што може Бог да го стори за вас. Ние треба 
да имаме многу помалку доверба во она што може да го стори 
човекот, а многу повеќе доверба во она што може Бог да го стори 
за секого кој верува. Тој копнее да го побарате со вера. Тој копнее 
од него да очекувате големи дела. Тој копнее да ви помогне да ги 
разберете и земните и духовните прашања. Тој може да ја изостри 
вашата интелигенција. Тој може да ви даде тактичност и вештина. 
Употребете ги своите способности, барајте од Бога мудрост и ќе го 
добиете она што го барате.“ – Христовите очигледни поуки, 146.

б. Како Божјата мудрост ќе нѐ одвои од луѓето кои се околу нас? 
Псалм 119:97-100; Второзаконие 4:5-9.

„Послушноста кон неговите природни закони би придонела 
земјата ширум да ги отвори своите граници, а послушноста кон 
неговите морални закони би помогнала срцата на луѓето да ги 
одразуваат особините на неговиот карактер. Дури и многубошците 
требало да ја увидат надмоќноста на оние кои му служат и го 
обожаваат вистинскиот Бог.“ – Христовите очигледни поуки, 289.

в. Како треба да бараме мудрост? Кои две барања Бог ги става 
пред нас, за да можеме да ја примиме Неговата мудрост? 
Изреки 2:1-6.

„Невозможно е да ја проучувате Библијата со понизен дух, 
подготвен на поучување, без да ги развивате и зајакнувате 
интелектуалните способности. Оние кои најдобро ќе ја запознаат 
Божјата мудрост и Неговите намери откриени во Неговата Реч, 
стануваат мажи и жени со умствена сила, и тие можат да станат 
ефикасни соработници на големиот Учител, Исус Христос.“ – 
Fundamentals of Christian Education, p. 432.
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Четврток                          2. август
 

5.  МОЛИТВА СО БЛАГОДАРНОСТ

а. Што често забораваме во нашите лични молитви? Филипјаните 
4:6.

 

„Нашата побожност не смее да се изразува само преку 
барањето и примањето. Ние не треба секогаш да мислиме на 
нашите потреби, а никогаш на благословите што ги примаме. Ние 
воопшто не се молиме премногу, туку премногу сме штедливи во 
благодарењето. Ние постојано примаме Божја милост, а сепак, 
колку малку благодариме, колку малку го фалиме Бога за сето она 
што го сторил за нас!“ – Патот кон Христа, 102.103. 

б. За што секој ден можеме да му бидеме благодарни на Бога? 
Псалм 68:19; Плачот на Еремија 3:22-25.

„Ако нашите сетила не беа отапени од гревот и од размислувањата 
за мрачните сцени кои сатаната постојано ги презентира пред 
нас, горливи и постојани изливи на благодарност би течеле од 
нашите срца кон Оној кој секојдневно нѐ опсипува со благослови 
за кои сме потполно недостојни. Вечната песна на искупените ќе 
биде пофалба за Оној кој нѐ љубел и измил од нашите гревови 
во Својата крв; и ако сакаме еден ден да ја пееме таа песна пред 
Божјиот престол, мораме да ја научиме уште овде.“ – That I May 
Know Him, p. 168.

Петок                         3. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто е толку важно нашите лични молитви да ги изнесеме во тајност?
2. Која сила ни се дава како одговор на молитвата, и како неа треба да ја 

искористиме за доброто на другите? 
3. На која молитва Бог секогаш одговара без двоумење?
4. Кога оние кои се околу нас ќе ги согледаат големите придобивки во 

служењето и почитувањето на Бога?
5. Која песна треба да ја научиме овде на земјата, за да можеме да се 

придржиме на откупените додека ја пеат на небото?
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6. лекција                                    Сабота, 11. август 2018.
 

Молитвени состаноци
„Пак ви велам: ако двајца од вас се согласат на земјата да молат за 

нешто, што и да било, ќе им биде дадено од Мојот Отец небесен.“ - 
Матеј 18:19.

„Потребата за тајна молитва е голема, но исто така постои и 
потреба неколку христијани да се состанат, и обединети во дух на 
ревност да ги упатат своите молитви кон Бога.“ – In Heavenly Places, 
p. 91.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 2 Сведоштво, 577–582; 
                                                  In Heavenly Places, 91–93.

Недела                         5. август

1. ЗОШТО ДА ОДИМЕ НА МОЛИТВЕН СОСТАНОК?

а. Која е целта на молитвениот состанок? Зошто е толку важно да 
присуствуваме? 1 Солунјаните 5:11; Евреите 10:25.

„Искористете ја секоја можност која ви се укажува да ги 
посетите местата каде се одржува молитвен состанок? Оние кои 
навистина бараат заедница со Бога ќе се видат на молитвениот 
состанок, верно извршувајќи ја секоја должност со желба да 
примат што повеќе благослови. Тие верно ќе ја користат секоја 
можност која им се нуди да се најдат таму каде ќе можат да 
примат зраци на небесна светлина.

Ние се состануваме како меѓусебно би се надградувале едни 
со други преку размена на мисли и чувства, да собереме сила, 
светлина и храброст запознавајќи ги надежите и желбите едни 
на други; и со нашите искрени, срдечни молитви, принесени 
со вера, да примиме сила и окрепување од Изворот на нашата 
сила. Овие средби треба да бидат нашите најубави часови.“ – In 
Heavenly Places, p. 91.

„Додека ние сме поттикнати да не ги оставаме нашите цркви, 
на тие собирања (богослуженија) не треба да присуствуваме 
само поради наше сопствено освежување. Треба да бидеме 
вдахновени со поголема ревност и на други да ја пренесуваме 
утехата што сме ја примиле.“ – 6 Сведоштво, 365.
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Понеделник                          6. август
 

2. КАКО ДА СЕ ВОДИ МОЛИТВЕНИОТ СОСТАНОК
 

а. Кој принцип треба да го имаме на ум во однос на времето 
одредено за молитвен состанок? 1 Коринтјаните 14:40.

 
„Состаноците за советување и молитва не треба да бидат 

здодевни. Доколку е можно, секој треба да дојде на време и не 
треба да го одложува состанокот поради оние кои доцнат по 
половина час или дури и по педесет минути. Штом има двајца 
присутни, тие можат да побараат ветување. Состанокот треба да 
започне во одреденото време, без обѕир дали има многу или 
малку присутни. Не треба да се биде формалист и здрвен, туку 
сите треба со задоволство да ја извршуваат својата должност.“ – 2 
Сведоштво, 577.578.

„Според светлината која ми е дадена, нашите состаноци би 
требало да бидат духовни и друштвени и не премногу долги.“ – 2 
Сведоштво, 579.

б. Како Бог гледа на долгите јавни молитви? Матеј 6:5.

„Во вообичаени прилики, молитвите не би требало да траат 
подолго од десет минути. Треба да се промени положбата на телото и 
со пеење и воздигнувања да се спречи монотоноста; ако некој потоа 
почувствува потреба за молитва, нека се помоли.“ – 2 Сведоштво, 578.

„Постојат луѓе кои не ги изнесуваат своите лични неволји во 
приватна молитва туку чекаат тоа да го соопштат на состаноците 
за молитва и затоа неколку дена ја подготвуваат својата молитва. 
Таквите се вистинска опасност за состаноците. Тие не зрачат 
никаква светлина, никого не подигаат. Нивните студени молитви и 
долгите сведоштва фрлаат сенка на сè. Сите се радуваат кога тие ќе 
завршат и речиси е невозможно да се ослободиме од студенилото 
и темнината кои тие ги донесуваат со себе на состанокот со своите 
молитви и поттикнувања.“ – 2 Сведоштво, 578.579.

в. Како Исус ги учел учениците да се молат на состаноците кои 
Тој ги одржувал? Матеј 6:7. 

„Кога го поучувал народот, Христос не посветувал време за 
молитва. Не ги принудувал луѓето на молитва и на други здодевни 
церемонии, како што правеле фарисеите.“ – 2 Сведоштво, 580.
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Вторник                        7. август

3. ВРЕМЕ ЗА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА

а. Што сите треба да бидат подготвени да направат на 
молитвениот состанок? Марко 5:19 (втор дел); Малахија 3:16.

„Сите кои одат по оној христијански пат кој води нагоре, имаат и секогаш 
ќе имаат живо, ново и интересно искуство. Живото искуство се добива во 
секојдневните неволји, судири, силни напори и победи, во големиот мир 
и во радостите кои ги стекнуваме преку Исуса. Едноставното изнесување 
на овие искуства дава светлина, сила и знаење, што ќе им помогне на 
другите и сами да напредуваат во богоугоден живот.“ – 2 Сведоштво, 579.

„Ние можеме секојдневно да дознаеме нешто повеќе за нашиот 
небесен Отец, стекнувајќи нови искуства за Неговата милост; 
тогаш ќе сакаме да зборуваме за Неговата љубов, и како што тоа 
го правиме, нашите срца ќе се загреат и охрабрат. Ако повеќе 
размислуваме и зборуваме за Исуса, а помалку за себе, тогаш Тој 
би бил многу поблиску...

Во сведочењето за Христа, една личност никогаш не може да 
изнесе и да каже сѐ, туку сите што Го љубат Бога треба да сведочат 
за непроценливата вредност на Неговата милост и вистина.“ – In 
Heavenly Places, p. 92.

б. Покрај делењето на нашите искуства со другите, што друго 
можеме да придонесеме за молитвениот состанок? Псалм 
35:18; 107:31.32.

„Кога растеш во благодатта, ќе сакаш да присуствуваш на верските 
состаноци, и со задоволство ќе сведочиш за Христовата љубов пред 
верниците... Колкава сила дава зборот на надеж, храброст и одлучност 
во заземањето на вистински став на оној кој е склон кон обесхрабрувачки 
навики! Цврстиот став во почитувањето на добрите начела ќе има влијание 
да ги насочи душите во вистинската насока. Не постои ограничување за 
доброто што можете да го направите.“ – That I May Know Him, p. 161.

„Бог сака Неговите послушни деца да бараат Негов благослов и да 
доаѓаат пред Него, славејќи го и заблагодарувајќи Му. Бог е Извор 
на животот и силата... Она што Тој го направил за Својот избран 
народ би требало да го исполни со благодарност секое срце; но 
Тој е ожалостен што Му се оддава толку малку благодарност. Тој 
сака да види посилни изрази на благодарност од страна на Својот 
народ, кој на тој начин ќе покаже дека е свесен за причините на 
својата радост и задоволства.“ – 6 Сведоштво, 364.
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Среда                        8. август
 

4. МОЛИТВЕНИ СОСТАНОЦИ ВО МАЛИ ГРУПИ
 

а. Каков пример имаме од четирите момчиња, кои се молат во 
училиштето? Даниел 2:13-18.

„Даниел и неговите другари исто така требале да загинат со 
лажните пророци; но ризикувајќи го сопствениот живот, Даниел 
се осмелил да стапи пред царот, молејќи го да му биде дадено 
време, за да му го каже сонот и ќе му даде соодветно толкување.

Со овој предлог царот се согласил; и сега Даниел ги повикал 
своите тројца другари заедно да ја изнесат работата пред Бога, 
барајќи мудрост од Изворот на светлината и знаењето. Иако биле 
на царскиот двор, опкружени со искушенија, тие не ја заборавиле 
својата одговорност кон Бога. Тие биле длабоко свесни дека Божјото 
провидение ги ставило таму каде што биле, да ја извршуваат својата 
работа, исполнувајќи ги барањата на вистината и должноста. Тие 
имале доверба во Бога. Тие се обратиле кон Него за сила кога биле 
во неволја и опасност, и Тој секогаш им бил присутна помош.“ – The 
Sanctified Life, p. 35.

„На колена го замолиле Бога да им даде сила и мудрост која 
единствено може да им помогне во нивната голема потреба.“ – 
Sons and Daughters of God, p. 216.

б.  Како било одговорено на нивната молитва? Даниел 2:19.46-49.

„Божјите слуги не се молеле залудно. Тие Го прославиле, и 
во часот на искушението Тој нив ги почитувал. Тајната му била 
откриена на Даниел, и тој побрзал да побара разговор со царот.“ – 
The Sanctified Life, p. 35.

в. Што можеме да научиме од молитвата на Даниел и неговите 
другари? Матеј 18:20.

„Постои голема потреба од тајна молитва, но исто така има 
потреба неколку христијани да се состанат заедно, и обединети 
во духот на ревноста да ги упатат своите молби кон Бога. Во такви 
мали групи Исус е присутен, љубовта кон душите се продлабочува 
во срцето, а Духот ја користи својата моќна сила за да човечките 
орудија  можат да бидат употребени во спасувањето на оние што 
се изгубени.“ – Lift Him Up, p. 358.
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Четврток                       9. август

5. НА СОБОРИТЕ

а. За која состојба и ние треба да се молиме, како што се молел 
и Христос? Псалм 133:1; Ефесјаните 4:3.

б. Како можеме да достигнеме таква состојба, особено на 
соборите? Матеј 18:19; Изреки 24:6 (последен дел). Какво 
влијание тоа има на присутните?

„Оние кои работат на црковните собори често треба заеднички да се 
молат и меѓусебно да се советуваат, за да можат да работат разумно. 
На тие состаноци треба да се посвети внимание на многу работи. Но 
проповедниците треба секој ден да најдат време да се соберат поради 
молитва и советување. Треба да бидете сигурни дека сите нешта се 
одвиваат во хармонија, и како што ми е кажано да ‘стоите рамо до рамо, 
одејќи право напред, не заоѓајќи во друга насока.’ Ако вака се работи, 
ќе постои единство во срцето и слога во делувањето. Ќе се покажат 
чудесни резултати и тоа ќе му донесе на народот Божји благослови. 

Пред да сакаат да одржат некој говор, проповедниците треба 
да одвојат време за да Му се обратат на Бога за мудрост и сила. 
Порано проповедниците често се издвојувале и се молеле заедно, 
не престанувајќи додека Божјиот Дух не одговорил на нивните 
молитви. Тогаш се враќале од молитвата со осветлени лица и кога 
му зборувале на насобраниот народ, нивните зборови имале сила и 
допирале до срцата на народот, зашто Духот кој им дал благослов, 
ги подготвил срцата да ја примат нивната вест. Небесната вселена 
работи на подготовка на душите за преобратување и тоа многу 
повеќе отколку што ние можеме да замислиме.“ – 6 Сведоштво, 50.

Петок                     10. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кои се некои од благословите кои ги добиваме присуствувајќи на 
молитвен состанок?

2. Колку време треба да се посвети на молитвата? Зошто?
3. Зошто на молитвен состанок треба да ги споделиме нашите искуства?
4. Што можеме да научиме од молитвениот состанок кој го воделе Даниел и 

неговите тројца другари?
5. Зошто водачите на нашите состаноци честопати треба да најдат време за 

молитва и заедничко советување?
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7. лекција                           Сабота, 18. август 2018.

Јавна молитва
„Кога се молите, не говорете многу како незнабошците, зашто тие мислат 

дека за своите многубројни зборови ќе бидат услишени.“ – Матеј  6:7.

„Ако некој има потреба за долго барање во молитва, кое заморно би 
делувало на останатите, нека го остави тоа за тајната молитва. 
Дозволете Светиот Дух да влезе во вашето срце и Тој ќе го очисти од 
секој студен формализам.“ – 4 Сведоштво, 71.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Gospel Workers, pp. 175–179.

Недела                     12. август

1. МОЛИТВАТА ВО ТЕКОТ НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО И 
ЈАВНАТА СЛУЖБА

а. Кој став треба да го покажеме во јавната служба за Бога и 
начинот на кој Му се обраќаме? Псалм 96:9.

„Однесувањето на сите оние што излегуваат пред Бога треба да 
го красат понизност и страхопочит. Во Исусово име ние можеме 
да излеземе пред него со полна доверба, но не смееме да му се 
приближиме со дрска вообразба како Тој да е еднаков со нас. Има и 
такви кои на семожниот и свет Бог, кој се наоѓа во недосеглива светлина, 
му се обраќаат така како што би ословиле некој на себеси рамен или 
дури на понизок од себе.“ – Патријарси и пророци, 252.

б. Која положба во јавната молитва правилно го одразува овој 
став? Псалм 95:6; Дела 20:36; 21:5.

„Добив писма во кои ме прашуваа за правилната положба која 
треба да ја заземе човекот кој ја принесува молитвата на Владетелот на 
универзумот. Каде нашите браќа добиле идеја дека треба да стојат на 
нозе кога се молат на Бога? Еден човек, кој околу пет години се школувал 
во Батл Крик, бил замолен да се помоли пред сестра Вајт за да разговара 
со луѓето. Но, кога го видов како стои исправен на нозете, а усните пред 
да му се отворат во молитва кон Бога, мојата душа беше поттикната јавно 
да го укорам. Повикувајќи го по име, реков: ‘Спуштете се на колена.’ Тоа е 
секогаш соодветна позиција.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 311.
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Понеделник                     13. август

2. КРАТКО И ДИРЕКТНО
а. Каков пример ни оставил Исус во врска со јавната молитва? 

Матеј 6:9-13.

„Господовата молитва ‘Оче наш’ немала цел само да се 
повторува како некоја формалност, туку дала пример на тоа каква 
треба да биде нашата молитва – едноставна, сесрдна и содржајна. 
Во едноставна молба изнесете Му ги на Господа своите потреби 
и изразете благодарност за Неговата милост.“ – 6 Сведоштво, 357.

„Христос им зборувал на учениците дека нивната молитва треба  да 
биде кратка и да го содржи само она што го сакаат и ништо повеќе. Тој 
ја одредува содржината и траењето на молитвата; таа треба дасодржи 
благодарност и желба за земен и духовен благослов. Колку е содржајна 
оваа молитва! Таа ги содржи потребите на сите луѓе! Една до две 
минути се доволни за секоја обична молитва.“ – 2 Сведоштво, 581.

б. Кој принцип за тоа како треба да говориме може да се однесува 
и за нашите јавни молитви? Изреки 10:19. Зошто некои јавни 
молитви се толку долги?

„Долгите сувопарни излагања и молитви не се пожелни никаде, а 
особено не на собирите за искажување на сведоштва. На оние кои се 
секогаш подготвени да се истакнат и нешто да кажат им се дозволува 
дрско да го потиснуваат сведоштвото на срамежливите и повлечените. 
Најповршните обично имаат најмногу да кажат. Нивните молитви се 
долги и механички, така што само ги заморуваат ангелите и останатите 
молители кои ги слушаат. Нашите молитви на јавните собири треба да 
бидат кратки и одредени. Ако некој има потреба за долго барање во 
молитва, кое заморно би делувало на останатите, нека го остави тоа за 
тајната молитва. Дозволете Светиот Дух да влезе во вашето срце и Тој 
ќе го очисти од секој студен формализам.“ – 4 Сведоштво, 70.71.

„Долгите и заморни молитви често се упатуваат на јавно место 
затоа што се запоставува тајната молитва. Нека проповедниците не 
ги внесуваат во својата молитва сите должности кои ги занемариле во 
текот на седмицата, надевајќи се дека ќе се искупат за својата немарност 
и ќе ја смират својата совест. Таквите молитви честопати резултираат со 
опаѓање на духовноста кај оние кои слушаат.“ – Gospel Workers, p. 176.

„Досадните молитви кои повеќе личат на проповеди, не се 
погодни, особено на јавни места. Кратката молитва, упатена со 
вера и жар, ќе го омекне срцето на слушателот; но за време на 
долгите молитви тие нетрпеливо очекуваат крај на истата, како да 
сакаат секој изговорен збор да ја заврши.“ – Gospel Workers, p. 179.
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Вторник                      14. август

3. МОЛИТВА СО ПОНИЗНОСТ

а. Каков став треба да избегнуваме во молитва? Матеј 6:5.7.8.

„Молитвите на многумина се безживотни и во тон на проповед. 
Таквите се молат на луѓето, а не на Бога. Кога би се молеле на Бога 
и навистина би сфатиле што прават, би се исплашиле од својата 
смелост, бидејќи под наметката на молитвата му се обраќаат 
на Господа со цел говор како на Творецот на вселената да му се 
потребни некои известувања во поглед на она што се случува во 
овој свет. Сите овие молитви се како ѕвоно кое ѕвони и како кимвал 
кој ѕвечи. Тие не се примаат на небо. Тие ги заморуваат Божјите 
ангели кои се принудени да ги слушаат.“ – 2 Сведоштво, 581.582.

„Кога се молите, бидете кратки и веднаш поминете на она што е 
цел на молитвата. Не му проповедајте на Господа проповед во своите 
долги молитви. Барајте леб на животот како што гладното дете бара 
леб од својот земен татко. Бог ќе ни го излее секој потребен благослов 
ако го побараме во едноставност и вера.“ – 5 Сведоштво, 201.

б. Што е вредно во Божјите очи? 1 Петрово 3:4; Јаков 4:6. Како 
тогаш треба да се молиме?

„Молитвата е најсветата работа на душата. Таа треба да биде искрена, 
понизна, сесрдна - желбите на обновеното срце искажани во присуство 
на светиот Бог. Кога молителот ќе почувствува дека е во Божја близина, 
ќе заборави на себе. Тој нема да почувствува некаква желба да ги покаже 
своите човечки способности, нема да копнее да им угоди на ушите на луѓето 
туку да го прими благословот што му е потребен.“ – 5 Сведоштво, 201.

в. Кога Бог нема да ја слушне јавната молитва? Псалм 66:18.

„Ако негуваме беззаконие во своето срце, доколку цврсто се 
држиме до било кој познат грев, Господ нема да нѐ услиши; но 
молитвата на потиштениот покајник секогаш ќе биде прифатена. 
Кога ќе ги исправиме сите зла за кои сме свесни, тогаш можеме да 
бидеме убедени дека Бог ќе одговори на нашите молби. Нашите 
сопствени заслуги никогаш нема да нè препорачаат на Божјата 
наклоност; ние ќе се спасиме со Христовата достојност, ќе се 
исчистиме со Неговата крв; но сепак и самите мораме нешто да 
придонесеме, мораме да ги исполниме условите за да бидеме 
прифатени.“ – Патот кон Христа, 95.
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Среда                         15. август

4. ВОДАЧИТЕ НА БОЖЈИОТ НАРОД ВО МОЛИТВА

а. Каков пример на јавна молитва ни дал царот Соломон при 
посветувањето на храмот? 2 Летописи 6:12.13.

„При посветувањето на храмот, Соломон стоел со лицето свртен 
кон жртвеникот. Во дворот на храмот стоело бронзено подножје 
или платформа, и откако се качил, тој застанал и ги кренал рацете 
кон небото, и ја благословил огромната маса на израелскиот 
народ, и целиот Израел станал...

‘Зашто Соломон беше направил бакарно подножје, долго пет 
лакти, широко пет лакти и високо три лакти, и го беше поставил 
среде дворот; застана на него, падна на колена пред сето собрание 
на Израелците, ги крена рацете кон небото’ (2 Летописи 6:13).“ – 
Selected Messages, bk. 2, p. 312.313.

б. Што можеме да научиме од оваа молитва? 2 Летописи 6:14-
42.

„Долгата молитва која тогаш ја изрекол Соломон била соодветна 
за таа пригода. Таа била инспирирана од Бога, и ги искажувала 
чувствата на највозвишена побожност соединета со најдлабока 
понизност.“ – Selected Messages, bk. 2, p. 313.

в. Како Бог одговорил на понизната, јавна молитва на Јосафат 
за избавување (2 Летописи 20:5-12), и каков бил одговорот на 
Јосафат? 2 Летописи 20:14-19.

„Стоејќи пред народот во храмовиот трем, Јосафат ја излевал 
својата душа во молитва, и викал кон Господа за помош признавајќи 
колку е Израел беспомошен...

Јосафат со доверба можел да Му каже на Господа: ‘Туку очите 
наши се свртени кон Тебе.’ Со години тој го поучувал народот да 
се надева на Оној кој во минатите столетија толку многу пати се 
залагал да ги спаси своите избраници од целосна пропаст. И сега, 
кога царството било во опасност, Јосафат не бил осамен: ‘Сите 
Јудини синови застанаа пред Господа и децата нивни, жените 
нивни и синовите нивни.’ (Стих 13). Тие сложно постеле и се молеле, 
сложно викале кон Господа да создаде збрка помеѓу непријателите 
за да се прослави Јеховиното име.“ – Пророци и цареви, 199.200.
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Четврток           16. август

5.  ИСУС, ПРИМЕР ВО ЈАВНА МОЛИТВА

а. Која била целта на Исус во една од ретките Негови јавни 
молитви кои биле запишани? Јован 11:41-43.

„Подигајќи ги очите, Спасителот се молел:
‘Оче, Ти благодарам што Ме услиши. Јас знаев дека Ти секогаш 

Ме услишуваш; но ова го реков заради народов што стои наоколу, 
за да поверуваат дека Ти си Ме пратил’. Молкот кој настапила 
после оваа молитва бил прекинат од Исус, викајќи со силен глас: 
‘Лазаре, излези надвор’“ – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 365.

б. Каков бил резултатот од оваа молитва на верата? Јован 11:44.

„Ова Христово величествено чудо довело до тоа мнозина 
да поверуваат во Него. Но, некои кои се нашле во мноштвото 
покрај гробот, кои ги слушнале и виделе чудесните дела што ги 
извршил Исус, не биле преобратени, туку ги затвориле своите срце 
против доказите на сопствените очи и уши. Оваа демонстрација 
на Христовата моќ била крунска објава која Бог му ја понудил 
на човекот како доказ дека Го испратил Својот Син во светот за 
спасение на човечкиот род. Ако фарисеите ги отфрлат овие моќни 
докази, никаква сила на небото ниту на земјата не може да го 
отстрани нивното сатанско неверување.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 
2, p. 366.

Петок                    17. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Каков треба да биде нашата положба во текот на јавната молитва? Како 
тоа влијае на нашиот глас во молитвата?

2. Што можеме да научиме од молитвата која Христос им ја оставил на 
Своите ученици?

3. Како нашите молитви можат да завршат како бакар што ѕвони, или 
кимвал, што ѕвечи?

4. Зошто на молитвата на Јосафат било одговорено на толку прекрасен 
начин? 

5. Која била целта на Исусовата кратка јавна молитва покрај гробот на 
Лазар?
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8. лекција                   Сабота, 25. август 2018.

Молитва за другите

„Исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг 
за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот.“ 
– Јаков, 5:16.

„Почнете да се молите за душите, приближете се до Христа, 
Неговите прободени ребра. Нека кроткиот и тивок дух го украси 
вашиот живот. Со понизни и топли молитви барајте од Него мудрост 
да ја спасите не само својата душа, туку и другите да ги спасите.“ – 
Messages to Young People, p. 207.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 119–137; 155-158. 

Недела             19. август

1. МОЛИТВА ЗА ОНИЕ ШТО НЀ ПОВРЕДИЛЕ

а. Колку Јов страдал? Јов 1:13-22; 2:7-10.

б.  Кога завршиле страдањата на Јов? Јов 42:7-10.

„Кога Јов се помолил не само за себе, туку и за оние кои биле 
против него, Бог на неговата мака и неговото ропство ставил 
крај. Кога почувствувал срдечна желба да им помогне на оние 
кои згрешиле против него, тој и самиот примил помош. Да се 
молиме на Бога, не само за себе, туку и за оние кои нѐ навредиле 
и кои не престануваат да нѐ навредуваат. Да Го бараме Господа 
без престанок, бидејќи Неговите уши се отворени за искрената 
молитва на упорниот молител кога во душата ќе се понизи пред 
Него.“ – Библиски коментари, 244.

в. Како Јов бил награден затоа што, и покрај своите жестоки 
страдања, мислел и на другите? Јов 42:11-13.
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Понеделник                    20. август

2.  МОЛИТВА ЗА ЦЕЛИОТ ГРАД

а. Откако го ослободил градот Содом, заедно со својот внук Лот, 
каква била реакцијата на Аврам на Божјиот план да го уништи 
Содом? Битие 18:20-25.

„Бог на Аврама му укажал голема чест. Небесните ангели му 
се јавувале и разговарале со него како што разговара пријател со 
пријател. Кога требало да се изврши пресудата над Содом, тоа од 
него не се криело, и тој требало да биде застапник на грешниците 
пред Бога. Неговото општење со ангелите покажува исто така убав 
пример на гостољубивост.

‘Тајната Господова лежи во оние што се бојат од него’ (Псалм 
25:14). Аврам го почитувал Бога, но и Господ го почитувал него, 
упатувајќи го во своите совети и откривајќи му ја својата волја.“ – 
Патријарси и пророци, 138.139.

б. Како Аврам пред Бога се залагал за Содом, покажувајќи дека 
не ја познава вистинската состојба на градот? Битие 18:26-33.

„Иако Лот бил еден од доселениците во Содом, тој не учествувал 
во беззаконието на неговите жители. Аврам мислел дека во тој 
голем град мора да има и други почитувачи на вистинскиот Бог... 
Аврам не молел само еднаш, ами повеќе пати. Гледајќи дека 
неговите молби наидуваат на одговор, се охрабрил и продолжил 
да моли сѐ додека не добил гаранција оти градот ќе биде поштеден 
ако во него се најдат само десет праведници.

Аврамовата молитва била проникната со љубов кон душите 
што биле осудени на пропаст. Додека чувствувал одвратност кон 
гревовите на изопачените жители на тој град, тој сакал тие грешници 
да се спасат. Неговото толку длабоко и искрено интересирање и 
залагање за жителите на Содом покажува колкава загриженост би 
морале и ние да чувствуваме за непокајаните. Гревот треба да се 
мрази, а грешникот треба да се сака и да се има кон него сомилост. 
Насекаде околу нас се наоѓаат души кои безнадежно заминуваат 
во пропаст, страшна исто толку колку и онаа што го снашла Содом... 
Каде се оние кои понизно и со истрајна вера би го молеле Бога за 
него?“ – Патријарси и пророци, 139, 140.

в. На крајот на краиштата, колку луѓе Бог можел да спаси од 
Содом? Битие 19:30.
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Вторник             21. август

3. МОЛИТВА ЗА НЕПОКАЈАНИТЕ

а. Што му било ветено на Израел како казна, ако постојано му 
бидат непослушни на Бога? Второзаконие 28:15.16.23.24.

б. Врз основа на ова ветување, каква била молитвата на 
Илија за Израел за време на периодот на нивната отворена 
непослушност кон Бога? Јаков 5:17.

„Во душевна болка викал кон Господа да не дозволи Неговиот 
избран народ и понатаму да оди по лошите патишта, да го казни, 
ако е тоа потребно, за да стане свесен дека се одвоил од Небото. 
Копнеел да го види народот во покајание пред уште повеќе да 
потоне во зло и да го предизвика Господа целосно да ги уништи.

Бог ја вослишил молитвата на Илија. Многуте опомени, повици и 
укори не го навеле Израел да се покае. Дошол момент кога Бог морал 
да проговори со суд. Над осквернетата земја лежело тешко Божјо 
проклетство, затоа што Вааловите свештеници тврделе дека небесните 
дарови, росата и дождот, не доаѓаат од Господа туку од природните 
сили и дека земјата ги добива своите благодати благодарејќи на 
грижата на енергијата од сонцето и така донесува обилен род. Требало 
да им се покаже на отпадничките Израилеви племиња колкава лудост 
е да се очекува дека земските благодати доаѓаат од Вааловите сили. 
Земјата нема да добие ниту роса ниту дожд сѐ додека не се покајат, 
сѐ додека не се вратат кај Бога и признаат дека Тој е изворот на сите 
благослови.“ – Пророци и цареви, 120.

в. Откако Израел конечно го признал Бога како врховен Владетел, 
каква била молитвата на Илија, и каков бил резултатот? Јаков 
5:18; 1 Царевите 18:42-45.

„Кога на планината Кармил (Илија) се помолил за дожд (1 Царевите 
18:41-45), неговата вера била ставена на проба, но тој издржал и 
неуморно и понатаму ја изнесувал својата молба на Бога... Бог не 
секогаш одговара на нашите молитви кога прв пат ќе Му ги упатиме, 
бидејќи кога тоа би го направил, ние би зеле здраво за готово дека 
имаме право на сите благослови и предности кои ни ги дава. Наместо 
да ги испитуваме нашите срца за да видиме дали можеби некое зло се 
вовлекло во нашата душа, да не сме попуштиле на некој грев, ние би 
станале безгрижни, препуштајќи да ја препознаеме нашата зависност 
од Него и нашата потреба од Негова помош.“ – God’s Amazing Grace, p. 88.
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Среда                       22. август

4. МОЛИТВА ЗА ОНИЕ ВО ТЕШКИ ОКОЛНОСТИ

а. Што се случило со Петар, и како реагирала црквата? Дела 12:1-5.

„Смртта на Јаков предизвикала голема жалост и вчудоневиденост 
меѓу верниците. Кога Петар бил затворен, целата црква постела и 
се молела...

Додека под разни изговори погубувањето на Петар се одложувало 
сѐ до Пасха, членовите на црквата имале време длабоко и совесно 
да го испитаат своето срце и да упатат сериозни молитви до Бога. 
Тие се молеле без престанок за Петар, бидејќи сметале дека не 
може да биде поштеден од судење; и чувствувале дека стигнале 
до точка, каде што,  без особена помош од Бога, Христовата црква 
ќе исчезне.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 335, 336.

б. Како Бог одговорил на молитвата на Својот верен народ? Дела 
12:6-12. 

в. Кои се некои од ветувањата кои нѐ уверуваат дека Бог ќе биде 
со нас во тешки времиња? Псалм 28:7; 91:14.15.

„Честопати се упатуваат срдечни молитви за оние што се во 
неволја, кои се тажни и обесхрабрени; и тоа е во ред. Ние треба да 
се молиме Бог да испрати светлина во замрачениот ум и да го утеши 
нажаленото срце. Меѓутоа, Бог одговара на молитвите на оние што 
се трудат и самите да бидат канали за Неговите благослови. Додека 
се молиме за така нажалените души, треба да ги поттикнеме 
и тие од своја страна да се залагаат за оние што имаат поголема 
потреба од помош. Настојувајќи да им помогнат на другите, тие 
ќе го растераат мракот и потиштеноста и од сопственото срце. Ќе 
примиме благослов, доколку настојуваме да ги утешиме и другите, 
со утехата со која самите сме утешени.“ – Здравје и среќа, 256.

„Да ги погледнеме монументалните столбови, потсетниците на 
она што го сторил Господ за да нè утеши и да нè спаси од рацете на 
уништувачот. Живо да си припомнуваме за секое дело на нежното 
милосрдие што ни го сторил Бог за солзите што ни ги избришал, 
за болките што ни ги ублажил, за грижите што ни ги отстранил, 
за стравот што ни го растерал, за потребите што ни ги задоволил, 
за благословите што ни ги излеал - и со тоа да се засилиме за сè 
што нè очекува во текот на остатокот од нашиот поклонички пат.“ – 
Патот кон Христа, 125.
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Четврток             23. август

5. АКО ДРУГИТЕ ЗАБОРАВАТ ДА СЕ МОЛАТ, БОГ НЕ НЀ 
ЗАБОРАВА

а. Што му се случило на Павле додека бил под заштита на 
Римјаните кога го испитувале неговиот случај? Дела 23:12-15.

_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

б. Како Бог интервенирал за да го спаси Павле? Дела 23:16-22.
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Кога Петар бил заробен и осуден на смрт, браќата дење и ноќе 
принесувале искрени молитви на Бога за негово избавување. 
Но, таков интерес не покажале за случајот на Павле, на кого се 
гледало како на отпадник од Мојсеј, и како на учител на опасни 
доктрини. Павле за избавувањето од насилната смрт не можел 
да им заблагодари на старешините, чиј совет го довеле во оваа 
опасна положба, туку на будното сочувство на својот роднина.“ – 
Sketches from the Life of Paul, p. 226.

в. Како да знаеме дека Бог денес води грижа за Своите верни 
деца? Евреите 13:5 (последен дел); Псалм 37:28.

_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

Петок                     24. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што му се случило на Јов кога се молел за оние кои биле против него? 
Што можеме да научиме од ова?

2. Што го инспирирало Аврама да се моли за Содом? Како ние денес 
можеме да негуваме ист дух?

3. Зошто Илија се молел Бог да излие казни на Својот народ?
4. Каква молитва била принесена за Петар, и каков бил резултатот?
5. Како Бог се сетил за Павле во моментите кога неговите браќа го 

заборавиле?
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Сабота, 1. септември 2018. 

Дар во првата сабота 
за централата во Мадагаскар

Мадагаскар е голема островска држава 
на југоисточниот брег на Африка. Таа е дом 
на повеќе од илјадници видови на диви 
животни, од кои 90% не можат да се најдат 
никаде на друго место во светот. Тој е остров 
на дождовни шуми, прекрасни плажи и 
корални гребени. Во близина на главниот град 
Антананариво, се наоѓа Амбохиманга, ридски 
комплекс на кралски палати и гробови, околу кои 
се издигаат масивни, со векови стари стебла на баобаби.

Мадагаскар има 24 милиони жители. Според едно неодамнешно 
истражување, 55% од населението се придржува до традиционалните 
верувања, 40% се христијани, а останатите 5% од населението се муслимани. 
Христијаните во Мадагаскар се поделени на речиси две еднакви групи на 
протестанти и римокатолици. Официјални јазици се францускиот и малгашкиот.

Веста на реформацијата дошла на Мадагаскар во 2013. година, кога 
братот Џон Боско, проповедник од Руанда, одлучил да ја посети оваа 
земја. Еден пар од протестантска црква го примил и му помогнал да најде 
сместување. Брат Боско со нив имал неколку библиски проучувања и 
тие станале мошне заинтересирани за веста на сегашната вистина. Овој 
пар обезбедил и место за саботни богослуженија, повикувајќи ги своите 
пријатели и нивните деца да присуствуваат на овие состаноци. Потоа ова 
семејство ја проширила веста на реформацијата и на други делови од 
земјата. Наскоро бил испратен еден библиски работник од Руанда, кому 
му помагале двајца волонтери од Бразил. По шест месеци на напорна 
работа, за прв пат се крстија 49 души. Сега на Мадагаскар имаме преку 
80 членови на црквата и над 200 учесници во саботна школа. Неодамна, 
таму официјално беше организирана мисија. 

Нашите членови се расеани по целата земја. Наша желба е да воспоставиме 
централа во Антананариво, бидејќи тој град се наоѓа на средината од островот, 
што го прави идеално јадро за нашата мисионерска работа. Исто така ќе имаме 
место за богослужение, како и за печатење на трактати.

Ги замолуваме нашите браќа ширум светот доброволно да помогнат 
во реализирањето на овој проект. Наша молитва е Бог да ја награди 
вашата срдечност во Неговото мисионерско дело.

„Добротворната душа ќе биде наситена, и кој напојува други, и тој 
самиот ќе биде напоен“ (Изреки 11:25). 

Вашите браќа и сестри од Мадагаскар
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9. лекција                         Сабота, 1. септември 2018.

Ограничувања во молитвата
„И тоа е увереноста, која ја имаме пред Него, дека ако побараме 

нешто по Неговата волја, Тој нè услишува.“ – 1. Јованово 5:14.

„Оние кои престојуваат во Христа имаат ветување дека Бог ќе 
ги слушне бидејќи сакаат да ја извршуваат Неговата волја. Тие не 
упатуваат формални, опширни молитви, туку доаѓаат пред Бога 
со сериозна, скромна доверба како дете пред својот благ татко и ја 
излеваат пред Него својата тага, стравот и гревовите и во името на 
Исус ги изнесуваат своите потреби; тие доаѓаат од Негова близина 
радосни поради ветувањето за љубовта која простува и милоста која 
одржува во животот.“ – Our High Calling, 147.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на вековите, 524-536.

Недела           26. август

1. БОГ РАБОТИ ПРЕКУ ОДЛАГАЊЕ

а. Со какво барање Марија и Марта дошле кај Исуса? Јован 
11:1.3. Каква вера тие покажале во оваа молба?

„Кога Лазар се разболел, Марија и Марта порачаа по Исуса, 
велејќи: ‘Господи, ете, оној што го милуваш, болен е.’ Немало 
никакви други зборови, ниту итна порака Тој да дојде. Тие со целосна 
доверба очекувале дека нивниот сакан Пријател веднаш ќе дојде и 
ќе го исцели нивниот брат.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 109.

б. Дали Исус одговорил на молбата на сестрите? Јован 11:6. 
Каков бил резултатот од Исусовото задоцнето доаѓање? Јован 
11:11-14.

„Штом гласникот отишол, Марија и Марта виделе сериозно 
влошување на состојбата на заболениот. Неговата треска бргу 
пораснала, и набргу сфатиле дека во борбата помеѓу животот и 
смртта, смртта триумфирала. Со срце полно со болка го виделе 
нивниот брат како умира.“ – Manuscript Releases, vol. 21, p. 109.
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Понеделник                      27. август

2. БОЖЈАТА НАМЕРА КОГА НЀ ОСТАВА ДА ЧЕКАМЕ

а. Зошто Исус дозволил Лазар да умре? Јован 11:4.15. Каква чест 
му била укажана на Лазар како последица на одлагањето на 
Исусовата посета кај него? Јован 11:38-44.

„Поради нив (учениците) дозволил Лазар да умре. Кога би го излекувал 
Лазар од болеста, не би било направено чудото кое било најсигурен 
доказ за Неговиот божествен карактер.“ – Копнежот на вековите, 528.

б. Што можеме да научиме од Исусовото искуство со Лазар? 
Псалм 37:5.7 (прв дел).

„Ништо не ја ранува душата како острите стрели на неверувањето. 
Кога искушението ќе дојде, како што сигурно ќе дојде, не грижете се 
ниту се жалите. Тишината во душата го прави Божјиот глас поизразен. 
‘Тие се развеселија, зашто стивнаа’ (Псалм 107:30). Запомнете дека 
ве придржуваат доверливи раце. ‘Биди кроток пред Господ и на Него 
надевај се’ (Псалм 37:7). Тој ве води во пристаништето на милостиво 
искуството.“ – In Heavenly Places, p. 269.

в. Зошто Бог понекогаш го одлага одговорот на нашите молитви? 
Евреите 10:35.36; Јов 23:10.

„Понекогаш сме во искушение да помислиме дека ветувањето: 
‘Посакајте и ќе ви се даде; барајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се 
отвори’, не е исполнето ако одговорот не дојде веднаш по упатената 
молитва. Наша привилегија е да бараме посебни благослови и да 
веруваме дека ќе ни бидат дадени. Но, ако благословите за кои 
сме се молеле не ги примиме веднаш, не смееме да мислиме дека 
нашите молитви не се слушаат. Ќе добиеме одговор, дури и ако 
одговорот дојде малку подоцна. Во извршувањето на планот на 
спасението, Христос во човечкиот род гледа доволно работи што 
би Го обесхрабриле. Но Тој не се обесхрабрува. Во својата милост и 
љубов Тој продолжува да ни нуди можности и предности. Затоа треба 
да се потпреме на Господа и трпеливо да Го чекаме. Одговорот на 
нашите молитви можеби нема да дојде толку брзо како што сакаме, и 
можеби нема да го добиеме токму она што сме го барале; но Оној кој 
знае што е најдобро за Неговите деца ќе излее на нас многу повеќе 
добра отколку што се оние за кои сме се молеле, ако не изгубиме 
вера и не станеме обесхрабрени.“ – The Youth’s Instructor, April 6, 1899.
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Вторник             28. август

3. ОДБИВА ДА СЕ МОЛИ ЗА СОПСТВЕНОТО ИЗБАВУВАЊЕ

а. Бидејќи Исус е одреден да биде жртва за нашите гревови, 
како Неговата човечка природа одговорила на борбата која се 
наоѓала пред Него? Матеј 26:39; Лука 22:42.

„Изгледало дека некој таинствен облак го обвиткува Божјиот Син. 
Оние што биле во Негова близина ја почувствувале сенката на тој 
облак. Исус седел задлабочен во мислите. Конечно, Неговиот тажен 
глас ја прекинал тишината: „Сега душата ми е длабоко потресена; 
и што да кажам? Татко, спаси ме од овој час.“ Во Своите мисли, 
Христос веќе ја пиел чашата на горчина. Она што е човечко во Него, 
се набрало од часот на напуштање, кога ќе изгледа дека дури и Бог 
Го оставил, кога сите ќе сметаат дека Бог го ранува, бие и мачи. Тој се 
набрал при помислата на јавно изложување, од тоа што кон Него ќе 
постапуваат како со најголем злосторник; затреперил пред срамната 
и нечесна смрт. Помислата на судирот со силите на темнината, 
ужасната тежина на човечките гревови, Татковиот гнев предизвикан 
од гревот сето тоа го малаксало Исусовиот дух и смртно бледило го 
прекрило Неговото лице.“ – Копнежот на вековите, 624.

б. Иако Неговата човечка природа се повлекла пред борбата 
пред која се наоѓал, како Исус покажал покорност на својот 
Отец? Матеј 26:42; Јован 12:27.

„Во Христовата најтешка криза, кога срцето и душата Му се 
распаѓале под товарот на гревот, ангелот Гаврил бил испратен да 
го зајакне Страдалникот и Го охрабрил да ја продолжи својата со 
крв испрскана патека. И додека ангелот го придржувал Неговото 
малаксано тело, Христос ја зел горчливата чаша и се согласил да ја 
испие до талог.“ – Библиски коментари, p. 200.

в. Зошто Исус одбил да се моли, покажувајќи на тој начин целосно 
потчинување на волјата на својот Отец? Матеј 26:52-54.

„Исус му наредил на Петар да го отстрани мечот, говорејќи му: 
‘Или мислиш дека не можам да Го помолам сега Својот Отец да Ми 
прати повеќе од дванаесет легиони ангели?’... Потоа додал: ‘Но, 
како ќе се исполнат Писмата, ако ова не стане?’ Срцата на учениците 
повторно потонале во очај и горчливо разочарување, додека 
страдајќи гледале како Исуса го одведуваат.“ – Spiritual Gifts 1, 48.
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Среда                       29. август

4. НА САМОПРАВЕДНИТЕ ТЕШКО МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ

а. Како Еремија ги укорил своите современици, и како Исус ги 
применил овие зборови на луѓето кои се наоѓале околу Него? 
Еремија 7:3.4; Матеј 21:13.

„Себичноста и алчноста ги направиле бесчувствителни срцата на 
свештениците и поглаварите. Тие ги користеле токму оние симболи 
кои укажувале на Божјото Јагне, за да остварат заработувачка. Така, 
во очите на народот тоа во голема мера ја уништило светоста на 
жртвените обреди. Исус се огорчил; знаел дека Неговата крв, која 
наскоро ќе се пролее заради гревовите на светот, свештениците и 
старешините многу малку ќе ја ценат, како и крвта на тие животни, 
која постојано ја пролевале.“ – Копнежот на вековите, 590.

б. Како оваа иста состојба постои и денес? Откровение 3:14-20.

„Бог е верен на Својот завет со Својот народ. Неговиот збор е 
непогрешлив. Неговиот народ повикува страдање врз себеси со тоа што 
го отфрла Неговиот совет заради својата човечка мудрост. Невозможно 
е нивните молитви да стигнат до Неговиот престол, бидејќи суштината 
на нивните барања се бунт и непослушност. Христос дошол од небото 
за на паднатиот човечки род да му ги пренесе поуките кои Му ги дал 
Неговиот Отец. Оние што ќе ги слушнат и ќе ги послушаат ќе одат по 
сигурни патеки... Со помош на Христовата сила тие ќе го надвладеат 
секој непријател.“ – The Review and Herald, April 8, 1902. 

в. Какво строго упатство му било дадено на Еремија, во поглед 
на молитвите за народот кој своите гревови ги покрива со 
божемна светост? Еремија 7:16. Каква молитва единствено 
можеме да упатиме за оние кои се наоѓаат во таква состојба? 
Дела 26:18.

„Бог ќе ги користи членовите на Неговата црква како помошна 
рака, ако се најдат таму каде можат да бидат од корист. Но, Тој 
нема да комуницира преку нечисти канали; бидејќи тоа ќе го 
обесчести Неговото свето име.“ – The Review and Herald, April 8, 1902.

„Линијата на разграничување помеѓу црквата и светот е речиси 
избришана, и доколку не дојде до реформација, доколку очите 
на оние кои непријателот ги заслепел не бидат отворени, тие ќе 
бидат изгубени.“ – The Signs of the Times, July 25, 1892.
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Четврток            30. август

5. МОЛИТВА СПОРЕД БОЖЈАТА ВОЛЈА

а. Какви ограничувања се поставени на сите молитви? 1 Јованово 5:14.

„Меѓутоа, да се молиме во Христово име значи навистина многу. 
Тоа значи дека мораме да го усвоиме Неговиот карактер, да го 
манифестираме Неговиот Дух и да ги вршиме Неговите дела. Ветувањата 
на Спасителот се условно дадени. Тој вели: „Ако Ме љубите, држете ги 
Моите заповеди.“ Тој ги спасува луѓето не во гревот туку од гревот, а 
оние што Го љубат, ќе ја покажат својата љубов преку послушност. 

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

„Молитвата со вера е божествена умешност; таа е умешност со 
која мора да завладее секој што сака неговото животно дело да биде 
успешно. Христос вели: ‘Сѐ што ќе побарате во молитва, верувајте дека 
го примивте, и ќе ви биде’ (Марко 11:24). Тој објаснува дека нашата 
молба мора да биде во согласност со Божјата волја; ние мораме да 
го бараме она што Тој го ветил, и што и да примиме, тоа мора да 
биде употребено за да се исполни Неговата волја. Ако се исполнат 
условите, ќе се исполни и ветувањето.“ – Воспитување, 257.258.

Петок                        31. август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што се случило додека Исус ја одлагал посетата на болниот Лазар? Како 
реагирале неговите сестри?

2. Што треба да правиме ако на нашите молитви не добиеме одговор во 
време и на начин на кој очекуваме? Зошто се случува ова?

3. Опиши ги Исусовите страдања пред да умре на крстот. Каков став имал Тој? 
4. Зошто Бог не може да им помогне на самоправедните? 
5. Кога Бог ќе ни го даде она за што се молиме?
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10. лекција                  Сабота, 8. септември 2018.

Молитва за Светиот Дух

„Молете Го Господа за дожд во време пролетно; Господ ќе светне со 
молскавица и ќе ви даде обилен дожд - зеленило во поле.“ – Захарија 10:1.

„Ние треба да се молиме за излевање на Светиот Дух врз нас исто 
толку сесрдно како што се молеле учениците на Педесетница. Ако 
ним им бил потребен во тоа време, нам денес ни е уште попотребен. 
Морална темнина ја покрива земјата како мртовечки покрив. Секакви 
лажни учења, ереси и измами на сатаната ги заведуваат умовите на 
луѓето. Сите наши напори за ширење на вистината ќе бидат напразни 
без Духот и Божјата сила.“ – 5 Сведоштво, 158.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Testimonies to Ministers, pp. 506–512.

Недела               2. септември

1. ВЕТЕНА СИЛА

а. Која сила ни е ветена ако во целост се посветиме на Бога? Дела 
1:5.8. За каква цел ни е ветена оваа сила? Лука 6:38 (прв дел).

„Тоа што изобилство на Божја благодат и благослов не се излева на 
луѓето во поголем обем, не е последица на било какви ограничувања 
од Негова страна. Излевањето на Духот е божествен дар за луѓето. Тој 
дава  со дарежливост која луѓето не ја сфаќаат правилно и не ја ценат 
затоа што не сакаат да ја примат. Ако сите се спремни да примат, сите 
ќе бидат исполнети со Духот... Ние премногу лесно се задоволуваме со 
брчкање на површина, додека наша предност е да очекуваме длабоко 
трогнување на Духот Божји.“ – My Life Today, p. 57.

„Со примањето на овој дар, сите други дарови ќе бидат наши; бидејќи 
ние треба да го имаме овој дар според изобилството на богатството 
на Христовата благодат, и Тој е подготвен да ја снабди секоја душа 
според способноста за примање. Затоа да не се задоволуваме само се 
делумно примање на овој благослов, со примање на Дух само колку да 
не заспиеме на смрт, туку најсрдечно да се стремиме за изобилство на 
Божја благодат.“ – Medical Ministry, p. 334.
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Понеделник                    3. септември

2. ПОДГОТОВКА ЗА ПРИМАЊЕ СИЛА

а. Како учениците требало да го примат ветениот благослов? 
Лука 24:49. 

„Прифаќајќи ја Христовата заповед, тие чекале во Ерусалим да 
се исполни ветувањето на Отецот – да се излее Светиот Дух. Но не 
чекале безделничејќи туку, како што сведочи  библискиот запис: 
‘Беа постојано во храмот, каде што Го прославуваа и благословуваа 
Бога’ (Лука 24:53). Исто така се состанувале да Му упатат молитви 
на Отецот во Исусово име.“ – Делата на апостолите, 35.

„Кога ќе бидеме целосно, со сето срце посветени на Христовата 
служба, Бог ќе го признае тој факт со излевање на Својот Дух без 
мерка; но ова нема да се случи сѐ додека најголемиот дел од 
црквата нѐ соработува со Бога. Бог не може да го излее Својот Дух 
додека се покажува себичност и повладување на самиот себеси; 
додека преовладува дух кој се покажал во одговорот на Каин: 
‘Зарем јас сум чувар на брат ми?’“ – My Life Today, p. 59.

б. Каква била состојбата на учениците пред да ја примат оваа 
сила? Дела 2:1.

„Учениците сесрдно се молеле за оспособување да истапат пред 
светот со својот секојдневен допир со луѓето да изговараат зборови 
што се во состојба грешниците да ги доведат кај Христа. Отфрлајќи 
ги сите меѓусебни несогласија и секоја желба за превласт, тие 
тесно се поврзале во христијанско братство...

Тие денови на подготовка биле денови преполни со длабоко 
истражување и преиспитување на срцето. Учениците г почувствувале 
својот духовен недостиг и пекале пред Господа во молитва за свето 
помазание кое ќе ги оспособи за делото на спасување на душите.“ – 
Делата на апостолите, 37.

в. Што треба да направи секој од нас за да се подготви да ја 
прими оваа сила? Дела 3:19. 

„Неопходно е дело на реформација и искрено покајание. Нека 
сите бараат излевање на Светиот Дух. Како што и учениците 
по Христовото вознесение морале неколку дена искрено и со 
најсрдечни молитви да Го бараат Бога и да го отфрлат секој грев.“ 
– My Life Today, p. 58.      
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Вторник                     4. септември

3. ПРИМАЊЕ НА СИЛА

а. Какво било искуството на учениците кога ја примиле силата на 
Светиот Дух? Дела 2:2-4. Како ова искуство може да се спореди 
со искуството на Божјата црква во последните денови?

______________________________________________________________________

„Излевањето на Духот во деновите на апостолите претставуваше 
‘ран дожд’, а резултатите биле величествени. Но ‘доцниот дожд’ ќе 
биде многу поизобилен.“ – My Life Today, p. 60.

б. Што тие направиле со силата што ја добиле? Дела 4:33.
______________________________________________________________________

„Учениците... чувствувале голем товар и грижа за спасување на 
душите. Евангелието требало да се однесе до најоддалечените 
краишта на земјата, и  тие најсрдечно се молеле да бидат надарени 
со сила која Христос им ја ветил. Тогаш Светиот Дух се излеал на 
нив, и илјадници души се преобраќале во еден ден. 

Така може да биде и сега. Наместо човечки шпекулации, нека се 
проповеда Божјото Слово. Нека христијаните ги отфрлат нивните 
раздори и нека се предадат на Бога за спасување на изгубените. 
Нека со вера го бараат ветениот благослов, и тој ќе дојде.

Ревноста за Бога ги поттикнала учениците да сведочат за 
вистината со сила. Зарем не треба оваа ревност да ги распламти 
нашите срца со одлучност да говориме за Христа распнатиот и за 
Неговата спасоносна љубов?“ – My Life Today, p. 61.

в. Под кои услови ќе ја добиеме оваа сила? Јоил 2:15-17.

„Само оние кои постојано примаат нови залихи на духовни 
благослови ќе располагаат со сила која ќе биде пропорционална со 
нивната секојдневна потреба и нивната способност да ја употребат таа 
сила. Наместо да се надеваме во иднина на некое посебно време кога 
со посебен дар на духовна сила ќе примиме чудесна оспособеност за 
придобивање на души, тие секојдневно се предаваат на Бога за да ги 
направи садови соодветни за Негова употреба. Тие ја користат секоја 
можност која им се пружа за работа; и вредно работат за Учителот 
каде и да се наоѓаат, дали во некој скромен делокруг на работа, во 
домот или на полето на јавната дејност.“ – My Life Today, p. 60.
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Среда                        5. септември

4. ВЕТУВАЊЕ ЗА НАС ДЕНЕС
 

а. Кое ветување ни е дадено денес во врска со посебната сила на 
Светиот Дух? Јоил 2:23.

„Вистина е дека во последно време, при завршувањето на Божјото 
дело, искрените напори на посветените верници под водство на 
Светиот Дух ќе бидат придружувани со посебни знаци на божествено 
одобрување. Со симболичната претстава на раниот и позниот 
дожд, кој во источните земји паѓа за време на сеидбата и жетвата, 
еврејските пророци претскажале излевање на духовна благодат врз 
Божјата црква во извонредна мера. Излевањето на Духот во времето 
на апостолите претставувало почеток на раниот или првиот дожд и 
тоа донело величествени резултати. Со своето присуство Светиот Дух 
до крај ќе биде сила на вистинската Божја црква.

Но пред крајот на земната жетва е ветено посебно излевање на 
духовна благодат со цел црквата да се приготви за доаѓањето на 
Синот човечки. Тоа излевање на Духот се споредува со позниот дожд. 
И токму за таа додатна сила христијаните треба да Му упатуваат 
свои молитви на Господарот од жетвата ‘во време пролетно’. Како 
одговор на нивните молитви, ‘Господ ќе светне со молскавица и ќе ви 
даде обилен дожд’, ‘пролетен дожд и есенски дожд, како и порано’ 
(Захарија 10:1; Јоил 2:23).“ – Делата на апостолите, 54.55.

б. Какво дело е проречено од Јован? Откровение 18:1. Како 
можеме денес да учествуваме во работата на четвртиот 
ангел? 

„Светиот Дух делува на срцето на секој поединец; и оние кои ќе 
одговорат на Неговото влијание ќе станат запалени светилки во 
овој свет. Насекаде се гледаат како брзаат примената светлина да ја 
пренесат и на другите, како што тоа го правеле и оние по слегувањето 
на Светиот Дух на денот на Педесетница. И додека така примената 
светлина ја пренесувале на другите, тие примале сѐ повеќе и повеќе 
сила на Духот. Земјата била осветлена со Божјата слава... 

Стотици и илјадници можат да се видат како ги посетуваат 
семејствата и им го отвораат пред нив Божјото Слово. Срцата беа 
осведочени со силата на Светиот Дух, и насекаде се покажува дух 
на вистинско преобратување. На сите страни беа отворени вратите 
за објавување на вистината. Светот како да беше целосно осветлен 
со небесно влијание.“ – My Life Today, p. 63.
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Четврток                     6. септември

5. МОЛИТВА ЗА СВЕТИОТ ДУХ
а. Со оглед на времето во кое живееме, што Бог сака за нас 

денес? Захарија 10:1.

„Доцниот дожд, кој прави да созрее земната жетва, ја претставува 
духовната благодат која ја подготвува црквата за доаѓањето на 
Синот човечки. Но, доколку не паднал раниот дожд, нема да има 
живот; нема да се појави онаа нежна зелена тревка. Ако раниот 
дожд не го изврши своето дело, доцниот дожд не може ништо да 
придонесе за усовршување на семето...

Мора да постои развој на христијанска доблест, постојан 
напредок во христијанско искуство... 

Само оние кои живеат според светлината која веќе ја примиле 
можат да очекуваат да добијат поголема светлина. Ако секојдневно 
не напредуваме во развивање на христијански доблести, нема да ја 
препознаеме манифестацијата на Светиот Дух во доцниот дожд. Тој 
може да паѓа на сите срца околу нас, но ние нема да го препознаеме, 
ниту ќе го примиме.“ – Testimonies to Ministers, pp. 506, 507.  

„Нека, со скрушени срца, најсериозно се молиме сега, во времето 
на доцниот дожд, да се излее на нас изобилна благодат. На секое 
богослужение на кое присуствуваме, нашите топли молитви треба 
да се воздигаат кон Бога за да им даде топлина и влага на нашите 
души. Додека бараме од Бога сила на Светиот Дух, Тој ќе развива во 
нас кротост, понизност и зависност од Бога за доцниот дожд кој го 
завршува делото. Ако се молиме за благословот со вера, ние ќе го 
примиме како што ветил Бог.“ – Testimonies to Ministers, pp. 509.     

Петок                  7. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто нам повеќе ни е потребна силата на Светиот Дух отколку на 
учениците?

2. Што можеме да научиме од искуството на учениците во подготовката за 
излевањето на Светиот Дух?

3. Наместо да гледаме во иднина, кога со помош на посебен дар на духовна 
сила ќе бидеме чудесно оспособени за придобивање на души, што треба 
да правиме денес?

4. Како стануваме светлина на светот? Што ќе се случи кога ќе дозволиме 
нашата светлина да светли? 

5. Која е целта на раниот дожд? Како тоа се однесува на доцниот дожд?
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 11. лекција                  Сабота, 15. септември 2018. 

Научи нè да се молиме  
„Еднаш беше Тој на едно место и се молеше. Кога престана, еден од 

Неговите ученици Му рече: „Господи, научи нè да се молиме, како што 
ги научи Јован учениците свои.“ – Лука, 11:1.

„Христовите ученици биле мошне восхитени со Неговите молитви и со 
Неговиот обичај да одржува заедница со Бога. Еден ден, по кратко отсуство, 
го нашле својот Господ задлабочен во молитва. Навидум несвесен за нивното 
присуство, Тој продолжил да се моли гласно. Срцата на учениците биле 
длабоко трогнати. Кога ја завршил молитвата, тие извикнале: „Господе, 
научи не да се молиме!“ – Христовите очигледни поуки, 140.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Мисли од гората, 102–122. 

Недела                9. септември

1. ПОУКИ ОД ГОСПОДОВАТА МОЛИТВА

а. Што учениците го замолиле Исуса кога ја слушнале разликата 
помеѓу Неговите молитви и формалните молитви на свештениците? 
Каков модел на молитва им дал Исус? Лука 11:1-4.

б. Како Исус нѐ учи да ја започнуваме нашата молитва? На кого се 
молиме? Матеј 6:6.9. Што значи да се молиме во името на Исус?

„Меѓутоа, да се молиме во Христово име значи навистина 
многу. Тоа значи дека мораме да го усвоиме Неговиот карактер, 
да го манифестираме Неговиот Дух и да ги вршиме Неговите дела. 
Ветувањата на Спасителот се условно дадени. Тој вели: ‘Ако Ме 
љубите, држете ги Моите заповеди.’ Тој ги спасува луѓето не во 
гревот туку од гревот, а оние што Го љубат, ќе ја покажат својата 
љубов преку послушност.“ - Копнежот на вековите, 668. 

„Меѓутоа, да се молиме во Исусово име значи многу повеќе 
отколку да го споменеме Неговото име на почетокот и на крајот 
од молитвата. Тоа значи да се молиме според Исусовиот ум и дух, 
верувајќи им на Неговите ветувања, потпирајќи се на Неговата 
благодат и творејќи ги Неговите дела.“ – Патот кон Христа, 100.101. 
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Понеделник              10. септември

2. УСЛОВИ ЗА ОДГОВОР НА МОЛИТВАТА 
а. Под кои услови Бог одговара на молитвата? 1 Јованово 3:22; 

Матеј 21:22.

„Сите Божји ветувања се дадени под одредени услови. Ако ја 
извршуваме Неговата волја, ако одиме во вистината, тогаш можеме 
да побараме што сакаме, и тоа ќе ни биде направено. Додека истрајно 
настојуваме да бидеме послушни, Бог ќе ги чуе нашите молби; но Тој нема 
да нѐ благослови во непослушност. Ако одлучиме да не ги почитуваме 
Неговите заповеди, можеме да викаме: ‘Верувај, верувај, само верувај’, а 
од верното Божјо Слово ќе ни стигне одговор: ‘Верата без дела е мртва’ 
(Јаков 2:20). Таквата вера ќе биде само како бакар што ѕвони, или кимвал, 
што ѕвечи. За да ги примиме благословите на Божјата милост, мораме да 
го направиме својот дел; ние мораме верно да работиме и да донесеме 
плодови достојни за покајание.“ – Faith and Works, p. 47. 

б. Која е нашата должност кон ближните на кои им е потребна 
помош? Изреки 3:27.28. Како нашето однесување кон 
сиромашните се одразува врз нас?

„Бог бара ширум да ги отворите своите раце за сиромашните, 
и да имате најсилно сочувство кон унесреќените или оние кои 
страдаат од немаштина. Ако рамнодушно го одбиете нивниот 
повик, Бог исто така сигурно ќе ја отфрли твојата молитва, и нема 
да те чуе во твојата болка.“ – The Review and Herald, October 6, 1891. 

в. Како Бог сака да соработуваме со Него во помагањето на 
другите? 1 Коринтјаните 3:9.

„Ние сме Божји соработници. Вие не треба да седите во 
мрзеливост, чекајќи некоја голема прилика за да направите големо 
дело за Господарот. Вие не треба да ја занемарите должноста која 
се наоѓа на вашата патека, туку треба да ги искористите малите 
можности кои се отвораат околу вас.“ – Faith and Works, p. 47. 

„Додека се молиме за така нажалените души, треба да ги 
поттикнеме и тие од своја страна да се залагаат за оние што имаат 
поголема потреба од помош. Настојувајќи да им помогнат на другите, 
тие ќе го растераат мракот и потиштеноста и од сопственото срце. Ќе 
примиме благослов, доколку настојуваме да ги утешиме и другите, 
со утехата со која самите сме утешени.“ – Здравје и среќа, 256.
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Вторник                    11. септември
    

3. СООДВЕТНА ПОЛОЖБА ВО МОЛИТВАТА
 

а. Кои библиски примери на клекнување во молитвата ја 
покажуваат оваа положба како обврска и предимство? 1 
Царевите 8:54.55; Ефесјаните 3:14.

 „И во јавна и во тајна служба, наша должност е да клекнеме на колена 
пред Бога, кога ги изнесуваме нашите молби пред Него. Овој чин ја 
покажува нашата зависност од Бога.“ - Selected Messages, bk. 2, p. 312. 

„И во молитва на јавно место и во домот треба да клекнеме 
пред Бога кога Му се обраќаме. Исус кој е наш пример, ‘клекна на 
колена и се молеше на Бога.’ (Лука 22:41). Тоа исто е запишано и 
за Неговите ученици: “клекнаа на колена и се помолија на Бога.’ 
(Дела 9:40) Павле рекол: ‘Затоа ги преклонувам колената свои пред 
Отецот на нашиот Господ Исус Христос.’ (Ефесјаните 3:14) Ездра 
клечејќи пред Бога ги исповедал гревовите на Израел. (Ездра 9:5) 
Даниел ‘три пати во текот на денот ги преклонуваше колената свои 
и Му се молеше на својот Бог и Го славословеше.’ (Даниел 6:10).“ – 
Пророци и цареви, 48. 

б. Каква била положбата на Илија кога се молел за дожд? 1 
Царевите 18:42. Кој друг се молел во слична положба, и зошто 
оваа положба не е погодна за јавно богослужение? Матеј 26:39.

„Набљудувајте Го (Христа) како размислува за цената која треба 
да ја плати за човечката душа. Во Својата агонија Тој се прилепил 
за студената почва, како таа да може да го спречи уште повеќе да 
не се оддалечи од Бога. На Неговото соборено тело паѓала студена 
ноќна роса, но Тој не обрнувал внимание на тоа. Од Неговите бледи 
усни се оттргнал горкиот извик: ‘Татко Мој, ако е можно, нека Ме 
одмине оваа чаша.’ Меѓутоа, дури и сега додал: ‘Но нека не биде 
Мојата, туку Твојата волја’“ - Копнежот на вековите, 687. 

„Колку сме на губиток ако во семејната служба кога оној кој се 
моли го наведнува лицето надолу и зборува со тивок, слаб глас, 
како да закрепнува од долга болест... Молитвата која е изговорена 
на таков начин е соодветна за тајната соба, но не е погодна за јавна 
служба; бидејќи ако насобраните не можат да слушнат што е кажано, 
тие нема да можат да кажат: ‘Амин’“ – Christian Education, p. 127.

в. Каква положба Исус барал од мноштвото да заземе пред да се 
заблагодари за претстојниот оброк? Јован 6:10.11.
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Среда                12. септември

4. МОЛИТВА ВО ПОКОРЕН ДУХ
 

а. Како можеме да покажеме покорност на Бога во нашите 
молитви? 1 Јованово 5:14.15.

„Исус вели: ‘Сè што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе 
го добиете - и ќе ви биде’ (Марко 11:24). За ова ветување нема 
услови освен да се молиме во склад со Божјата волја. Но Божјата 
волја е да нѐ очисти од гревот, да нѐ направи Свои деца и да ни 
овозможи да живееме свет живот. Затоа можеме да молиме за 
овие благослови и да веруваме дека сме ги примиле и да Му 
заблагодариме на Бога што сме ги примиле. Наша предност е што 
можеме да дојдеме кај Христа, да бидеме очистени и да стоиме 
пред законот без срам или каење.“ – The Faith I Live By, p. 141.

„Без оглед каков пат Бог ќе избере за нас, без оглед која патека 
ја предвидува за нашите нозе, тоа е единствениот сигурен пат. 
Мораме секојдневно да негуваме дух на детска покорност и да се 
молиме нашите очи да бидат помазани со небесна маст за очи, за 
да можеме да ги разбереме навестувањата за божествената волја, 
за да не бидеме збунети во нашите идеи, бидејќи се чини дека 
нашата волја управува со сѐ.“ – That I May Know Him, p. 249.

б. Како Марија покажала покорност на Бога? Лука 1:38. Како и 
ние можеме да го имаме истиот став?

в. Што оди рака под рака со вистинската покорност? Јаков 1:6.

„Како управители на небесната милост, ние треба да бараме 
во вера и потоа верувајќи да чекаме на Божјото спасение. Ние не 
треба да одиме пред Него, обидувајќи се во сопствена сила да го 
добиеме она што го посакуваме. Мораме да бараме во Негово 
име, и потоа да работиме со вера во Неговата ефикасност.“ – Ум, 
карактер и личност, 467.

„Нашите млаки, неодлучни  молитви, нема да ни донесат одговор 
од небото. О, ние треба да настојуваме во нашите молитви! Барајте 
со вера, чекајте со вера, примајте со вера, радувајте се во надеж, 
бидејќи секој што бара, наоѓа. Бидете сериозни во ова. Барајте го 
Бога со сето срце.“ – Our High Calling, p. 131.

„Горливата молитва на праведникот никогаш не е изгубена. 
Одговорот можеби нема да дојде онака како што очекуваме, но 
ќе дојде, затоа што Бог го дал Својот збор.“ – Our High Calling, p. 134.
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Четврток              13. септември

5. КОГА ДА СЕ МОЛИМЕ

а.  Во кое време во текот на денот треба да се молиме? Псалм 
55:17.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

б.  Дали треба да ги ограничиме нашите молитви само на тие 
часови? 1 Солунјаните 5:17.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Нема такво време и место кое не е прикладно за молитва... 
Среде мноштвото на улица, окупирани со работните обврски, ние 
можеме да му упатиме молитва на Бога и да побараме божествено 
водство, како што го сторил тоа Неемија додека го изнесувал 
своето барање пред царот Артаксеркс.“ – Патот кон Христа, 99. 

„Со Исуса можеме да разговараме додека одиме по патот, а Тој 
вели: Јас сум од твојата десна страна.

Ние можеме да разговараме со Бога во нашите срца; во друштво 
со Христа можеме да бидеме на секој чекор. Додека ги извршуваме 
своите секојдневни работи, ние можеме желбите на нашето срце 
да ги упатуваме кон Бога нечујно за секое човечко уво; но ниеден 
таков упатен збор нема да отиде напразно ниту ќе биде изгубен. 
Ништо не може да ја задуши желбата на срцето. Таа се издига 
над уличната врева, над бучавата на машините. Бог е Тој кому Му 
зборуваме, и нашата молитва ќе допре до Неговото уво.“ – Gospel 
Workers, p. 258. 

Петок               14. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како треба да живееме ако се молиме во Исусово име?
2.  Кога Бог одговара на молитвата? 
3. Зошто треба да клекнеме на колена во нашите јавни и тајни молитви? 
4. Како можеме да се молиме во покорен дух? Каков одговор ќе бидеме 

подготвени да прифатиме?
5. Како можеме да Му се молиме на Бога додека ги извршуваме нашите 

секојдневни должности?
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12. лекција       Сабота, 22. септември 2018.

Научете да се молите
„Боже, Ти ме поучуваше од младоста моја, и јас сè досега ги 

објавувам чудесата Твои.“ – Псалм 71:17.

„Во домашна црква, кај семејниот олтар, децата треба да научат 
да се молат на Бога и да веруваат во Него... Дојдете понизно, со срце 
полно со нежност, свесни за опасностите кои се закануваат и на вас 
и на вашите деца; врзете ги со вера за молитвениот олтар, барајќи 
од Бога Тој да ги чува и води грижа за нив. Обучете ги малите деца да 
се молат со своите едноставни зборови. Кажете им дека на Бога му е 
мошне мило кога и тие Го повикуваат.“ – Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, p. 110.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Совети за детето, 517-526; 
                                                        Патријарси и прор., 569-574.

Недела            16. септември

1. ТИМОТЕЈ УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Каде и како Тимотеј научил да се моли? 2 Тимотеј 1:5; 3:14.15.
______________________________________________________________________

„Татко му на Тимотеј бил Грк, а мајка му Еврејка. Тој уште од 
своето рано детство ги познавал светите списи. Побожноста што 
ја видел во својот дом била здрава и разумна. Верата на неговата 
мајка и баба во светите пророштва за  него претставувала постојан 
потсетник на благословите што произлегуваат од исполнувањето 
на Божјата волја. Божјата реч била правило според кое тие две 
побожни жени го одгледале Тимотеја. Духовната сила на поуките 
што ги примил од нив го сочувале чист во зборовите и неизвалкан 
со лошите влијанија на кои бил изложен. Така неговите домашни 
учители соработувале со Бога, подготвувајќи го за бремето на 
одговорностите што го очекувале.“ – Делата на апостолите, 203.

„Мајката и бабата на Тимотеј биле обединети во нивните 
напори да го обучат за Бога. Кој бил нивниот учебник? – Библијата. 
Павле, како негов татко во евангелието, изјавува: ‘Бидејќи уште од 
малечок ги познаваш Светите Писанија’“ – Библиски коментари, 783. 
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Понеделник                   17. септември

2. САМОИЛО УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Дали Самоил како мало дете знаел како да го препознае Божјиот 
глас и Неговите одговори на своите молитви? 1 Самоилова 3:7. 
Дали ова незнаење било вообичаено во неговите денови? 1 
Самоилова 3:1.

______________________________________________________________________

„Самоил како дете бил опкружен со најзаводливи влијанија. Сè 
што гледал и слушал болно ја ранувало неговата душа. Синовите 
на Илија кои учествувале во светата служба, биле под контрола 
на сатаната... (Самоил) немал ништо заедничко со гревовите за 
кои биле ширени страшни извештаи по целиот Израел. Самоил Му 
бил драг на Бога и бил во толку блиска врска со небото, така што   
бил испратен ангел од небото за да зборува со него за гревовите 
на синовите на Илија, кои сè повеќе го расипувале израелскиот 
народ.“ – 3 Сведоштво, 472.473.

„Пред да ја прими таа порака, ‘Самоил уште не го познаваше 
гласот на Господа и уште не му беше објавена речта Господова’, 
што значи дека тој уште не знаел за непосредните откровенија на 
Божјото присуство какви што им биле давани на пророците. Божја 
намера била да се открие на неочекуван начин, преку детскиот 
страв и преку испитување Илија да слушне за тоа.“ – Патријарси и 
пророци, 582.

б. Како Самоил го помешал Божјиот глас со гласот на својот земен 
пријател и ментор, Илија? Што на Илија му открило дека Бог 
го повикува Самоила? 1 Самоилова 3:2-6.8.

______________________________________________________________________

„Мислејќи дека го вика Илија, момчето скокнало и потрчало кон 
постелата на првосвештеникот и рекло: ‘Еве ме, зошто ме викаш?’ 
А Илија му одговорил: „Не те викав, оди и легни си“. Три пати 
Самоил бил повикан и три пати одговорил на ист начин. Тогаш 
Илија се уверил дека таинствениот повик бил Божјиот глас. Господ 
го заобиколил својот одбран слуга, старецот со седа глава, и му се 
обратил на дете. Тоа веќе само по себе било горчлив но оправдан 
прекор за Илија и за неговиот дом.“ – Патријарси и пророци, 581.

в. Дали Бог разговарал со Самоил кога момчето разбрало дека 
Бог го повикува? Што му рекол Тој? 1 Самоилова 3:11.
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Вторник                  18. септември

3. ДАВИД УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Кога Давид во своите рани години бил бегалец, барајќи 
засолниште од лутиот и разјарен цар, која молба ја изнел пред 
Бога, и како Бог одговорил? 1 Самоилова 23:1.2.4.10-12.   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Царот постојано го гонел Давида, така што овој никаде не 
можел да се смири. Градот Кеил го ослободил од опасноста што 
му се заканувала од страна на Филистејците, но со своите луѓе не 
се чувствувал безбеден дури ни меѓу оние што ги ослободил. Од 
Кеил се повлекле во пустината Зиф.“ – Патријарси и пророци, 660.

б. Откако Давид станал цар и паднал во искушение, каква 
молитва му упатил на Бога? Псалм 51:1-4.7.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Давидовата молитва по паѓањето, покажува како изгледа 
вистинската жалост поради гревот. Неговото покајание било 
искрено и длабоко. Во молитвата не вложувал напор да ја намали 
својата вина; не изразувал желба да ја избегне казната што му се 
заканувала. Давид ја увидел големината на својот престап; сфатил 
дека ја извалкал душата; се гнасел од својот грев. Не се молел само 
за простување, туку за очистување на срцето.“ – Патот кон Христа, 
24.25.

в. За што се молел Давид, и со каква цел? Псалм 51:12.13.
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

„Бог сакал историјата на Давидовиот пад да послужи како 
опомена дека дури ни оние што Тој ги благословил со своја 
исклучителна наклоност не можат да бидат сигурни ако ги 
занемарат будноста и молитвата... Од поколение во поколение 
илјадници на тој начин биле упатени да ја сфатат сопствената 
опасност од моќта на искушувачот. Посматрајќи го падот на тој 
човек што Бог толку високо го ценел, ја губеле довербата во својата 
сопствена сила.“ – Патријарси и пророци, 724.
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Среда              19. септември

4. МАНАСИЈА УЧИ ДА СЕ МОЛИ
 

а. Кој бил Манасија? Опишете го неговиот карактер на почетокот 
на неговото владеење. 2 Летописи 32:33; 33:1-10.

______________________________________________________________________

„Јудиното царство, кое цветало за време на Езекиевото 
владеење, повторно паднало ниско во текот на безбожното 
Манасиево владеење, кога безбожништвото повторно оживеало 
и мнозина од народот повторно потонале во идолопоклонство. 
‘Манасиј ги заведе Јудејците и Ерусалимците та правеа уште 
полошо од незнабошците.’ (2. Летописи 33:9). Величествената 
светлина на изминатите поколенија ја заменила темнина на 
суеверие и заблуда. Се појавиле и рашириле големи зла: тиранија, 
угнетување и омраза на сѐ што е добро. Правдата била изопачена, 
а насилството сѐ повеќе земало замав.“ – Пророци и цареви, 381.

б. Кое искуство Бог дозволил да го снајде овој горд цар за да 
го привлече неговото внимание и да го научи да се моли? 2 
Летописи 33:11. Која била последицата поради неговото толку 
долго одлагање на молитвата?

______________________________________________________________________

„Со желба на народот да му покаже што ќе го снајде ако не се 
покае, Господ дозволил царот да биде заробен од еден одред 
асирски војници, кои “го врзаа во двојни железни вериги и го 
одведоа во Вавилон,” нивната привремена престолнина. Таа 
неволја го освестила царот: ‘Се молеше и Бог му се смилува та го 
послуша неговото просење и го врати во Ерусалим во царството. 
Тогаш Манасија созна дека Господ е Бог.’ (2. Летописи 33:11-13). Но 
ова покајание, колку и да било значајно, дошло многу доцна за да 
го спаси царството од изопаченото влијание на долгогодишното 
идолопоклонство. Мнозина сѐ лизнале и паднале, повеќе никогаш 
да не се подигнат.“ – Пророци и цареви, 383.

в. Каков бил резултатот од новооткриениот молитвен живот на 
Манасија? 2 Летописи 33:12.13.15.16. По што тој бил познат во 
моментот на неговата смрт? 2 Летописи 33:18.19.

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
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Четврток                   20. септември

5. НЕЗНАБОШЦИТЕ УЧАТ ДА СЕ МОЛАТ

а. Што го навело незнабожецот Неман да го прифати Создателот 
како свој Бог? 2 Царевите 5:1.9-15.

„Иако била робинка, далеку од својот дом, ова девојче била Божји 
сведок и несвесно ги извршувала оние задачи кои Бог му ги наменил 
на Израел како на свој избран народ. Служејќи во незнабожечка 
куќа, се сожалила на својот господар, и сеќавајќи се на чудесните 
исцелувања кои ги извршил Елисеј, и рекла на својата господарка: ‘О, 
да отидеше мојот господар при пророкот, кој е во Самарија, и тој би го 
ослободил од лепрата.’ (2. Царства 5:3). Знаела дека Елисеј поседува 
небесна сила и верувала дека тој со таа сила може да го излечи Неман. 

Однесувањето на оваа девојка во незнабожечката куќа 
претставувало силен доказ за силата и важноста на раното 
домашно воспитување.“ – Пророци и цареви, 244.245.

б. Кое искуство го навело некогашниот незнабожечки владетел, 
Навуходоносор, да покаже понизна доверба во Бога? Даниел 
4:28-36. Какво било неговото верско искуство по неговото 
понижување? Даниел 4:2.3.37.

„Царот Навуходоносор, пред кого Даниел толку често ја 
возвишувал честа на Божјото име, конечно бил целосно преобратен 
и научил да Му ‘оддава слава и величие на Небесниот Цар’.

Царот на вавилонскиот престол станал сведок за Бога, давајќи го 
своето сведоштво со огнени и убедливи зборови, од благодарно 
срце кое станало учесник на благодатта и милоста, правдата и мирот 
– учесник во божествената природа.“ – Библиски коментари, 386.387.

Петок               21. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како мајката и бабата на Тимотеј го обучувале за Бога?
2. Зошто Бог избрал да разговара со детето Самоил?
3. Што ја покажува искреноста на Давидовата молитва по неговиот пад? 

Дали неговиот пријател го изневерил?
4. Што можеме да научиме за Бога од молитвата на Манасија? 
5. Како Божјите сведоци ги навеле незнабожечките владетели да се молат 

на Бога?
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   13. лекција                Сабота, 29. септември 2018.

Молитвата како начин на живот

„Господ ја услиша молбата моја, Господ ја прими молитвата моја.“ – 
Псалм 6:9. 

„Негувајте навика да разговарате со Спасителот кога сте сами, 
кога шетате и кога сте зафатени со секојдневните работи. Нека 
вашето срце се издигне во безгласна молба за помош, светлина, сила и 
знаење. Секој ваш здив нека биде молитва.“ – Здравје и среќа, 510.511.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патот кон Христа, 115-126.

Недела                    23. септември

1. ПОСТОЈАНА МОЛИТВА

а. Како можеме да одржиме молитвен дух во текот на целиот 
ден? 1 Солунјаните 5:17. Дали ова значи дека не треба да 
правиме ништо друго, освен да се молиме цел ден? 

„Нашиот живот мора да биде сличен на Христовиот живот меѓу 
планините и мноштвото. Оној што не прави ништо друго освен што 
се моли, набргу ќе престане да се моли или пак неговите молитви ќе 
се претворат во навика. Кога луѓето ќе се повлечат од општествениот 
живот, кога ќе се повлечат од подрачјето на својата христијанска 
должност и носењето на крстот, кога ќе престанат сериозно да 
работат за својот Учител, кој сериозно работеше за нив, нема за 
што повеќе да се молат, немаат веќе поттик за молитва. Нивните 
молитви стануваат лични и себични. Тие веќе не можат да се молат за 
потребите на човештвото или за изградбата на Христовото царство, 
ниту пак да бараат сила за работа.“ – Патот кон Христа, 101.

б. Каде започнува ова дело? Изреки 23:7 (прв дел); 2 Коринтјаните 10:5.
 
„Доколку не се направи одлучен напор мислите да се сосредоточат 

на Христа, благодатта не може да се открие во животот. Умот мора 
да се вклучи во духовната борба. Секоја мисла мора да се доведе 
во покорност во послушност на Христа. Сите навики мораат да се 
стават под Божја контрола.“ – In Heavenly Places, p. 164.
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Понеделник                         24. септември

2. МОЌНИ МОЛИТВИ

а. Што е тема на многуте Псалми, од кои повеќето биле напишани 
од царот Давид? Псалм 61:1; 69:13. 

______________________________________________________________________

б. За која друга цел се наменети Псалмите? Псалм 144:9; 149:1.
______________________________________________________________________

„Еден од најдобрите начини да се врежат Божјите зборови во 
сеќавањето е нивно повторување во песна. Таквата песна има 
чудесна моќ. Таа има сила да ја совлада грубата и недоделкана 
природа; сила да ги оживее мислите и да разбуди сочувство, да 
поттикне на сложна работа и да ја оттргне мачнотијата и лошите 
претчувства, кои ги одземаат храброста и силата...

Во текот на богослужението, со песната Му се обраќаме на Бога 
исто како и со молитвата. Многу песни, всушност, се молитви. Ако 
го научиме детето да го разбере тоа, тоа повеќе ќе размислува за 
значењето на зборовите што ги пее, и ќе биде почувствително на 
нивното влијание.“ – Воспитување, 167.168.

в. Кажете за некои моќни молитви изнесени од страна на другите 
цареви во Стариот Завет. 1 Царевите 3:6-9; 2 Царевите 19:15-
19.; 2 Летописи 20:5-12. Како можеме во нашите молитви да ја 
вклучиме и Библијата?

„Постои еден благослов кој можат да го добијат сите кои го бараат тоа 
на вистински начин. Тоа е Божјиот Свет Дух, и ова е благословот кој со себе 
ги носи и сите други благослови. Ако дојдеме кај Бога како мали деца, 
барајќи ја Неговата благодат и сила и спасение, не за да се воздигаме, туку 
за да им донесеме благослов на нашите ближни, нашите молби нема да 
бидат одбиени. Затоа да го проучуваме Божјото Слово, за да знаеме како 
да се држиме до Неговите ветувања и да полагаме право на нив. Тогаш ќе 
бидеме среќни.“ – In Heavenly Places, p. 113.

„Пренесувајќи ги своите божествени доблести и врз своите деца, Бог се 
возвишува и се слави. Тој сака луѓето во тој правец да постигнат највисок 
степен. Тие ќе станат совршени во Бога само ако со вера се фатат за 
Христовата сила, повикувајќи се во молитва на Неговите сигурни ветувања, 
и полагајќи право на нив како да им се упатени лично ним и ако со 
упорност, која не може да се одбие, бараат сила од Светиот Дух.“ – Делата 
на апостолите, 530.



Библиски лекции, Јули – Септември 2018 69

Вторник                    25. септември

3. СПОМЕНИЦИ НА УСЛИШЕНИ МОЛИТВИ  
а. Откако Бог направил големо чудо и ги повел Израелците преку 

реката Јордан, што барал Тој од нив? Исус Навин 4:1-9.

„Но - пред свештениците да излезат од речното корито - за ова 
чудо никогаш да не се заборави, Бог му наредил на Исус Навин 
да избере угледни луѓе, од секое племе по еден, секој да земе 
по еден камен од она место на дното на реката каде што стоеле 
свештениците и на своите рамена да ги однесат во Галгал, каде 
што требало да подигнат споменик во знак на сеќавање на фактот 
дека Господ тука ги превел Израелците преку Јордан. Тоа требало 
да биде траен потсетник на чудото кое Господ го направил за нив. 
Кога во текот на идните години и векови нивните синови и внуци 
ќе се распрашуваат за значењето на овој споменик, повторно и 
повторно ќе бидат потсетувани на овој чудесен настан, сè додека 
тоа не се втисне во нивниот ум толку неизбришливо, така што на 
него ќе се сеќаваат и најдалечните поколенија.“ – 4 Сведоштво, 158.

б. На што не треба да се фокусираме во нашиот живот? Псалм 
25:7; 79:8.

„Не е мудро да се собираат сите непријатни спомени од минатиот 
живот - неправди и разочарувања - да разговараме за нив и да се жалиме 
на нив сè додека не нè совлада обесхрабрување. Обесхрабрената душа 
е полна со темнина, таа ја отфрла Божјата светлина од срцето и фрла 
сенка врз патот на другите.“ – Патот кон Христа, 117.

в. Наместо тоа, за што треба да размислуваме? Псалм 105:5; 
Евреите 12:2.3.

„Да му заблагодариме на Бога за блескавите сцени што ни ги покажал. 
Да ги собереме сите благословени докази на Неговата љубов, така 
што постојано ќе можеме да ги гледаме: Божјиот Син како го напушта 
престолот на својот Отец, облекувајќи ја својата божестве- на природа со 
човечка, за да може да го избави човекот од силата на сатаната; Неговата 
победа заради нас, која на човекот му го отворила небото и на човечкиот 
поглед му овозможила да ѕирне во просторите во кои живее Божеството и 
ја открива Својата слава; грешниот род издигнат од бездната на пропаста 
во која го турнал гревот и повторно доведен во врска со бескрајниот Бог, 
и откако ја издржал божествената проба со вера во нашиот Откупител, 
облечен во Христовата праведност и издигнат на Неговиот престол - тоа 
се сцени за кои Бог сака да размислуваме!“ – Патот кон Христа, 118.
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Среда             26. септември

4. МОЛИТВА НА НАДЕЖ
 

а.  Какво било искуството на учениците во молитвата? Јован 16:24 
       (прв дел).

„Дотогаш учениците не ги познавале неограничените ресурси 
и силата на Спасителот. Тој им рекол: ‘Досега не баравте ништо 
во Мое име.’ (Јован 16:24) Им објаснил дека тајната на нивниот 
успех лежи во барањето сила и благодат во Негово име. Тој ќе биде 
присутен пред Таткото и ќе се моли за нив. Молитвите на понизните 
души Тој ги изнесува како Своја лична желба во нивна корист. 
Секоја искрена молитва се слуша на Небото. Ако таквата молитва и 
не е точно изговорена, а е изговорена од срце, таа ќе се издигне до 
светилиштето каде што Исус служи и Тој ќе му ја принесе на Таткото 
без ниту еден невешт, пелтечки збор, туку прекрасна и миризлива 
со темјанот на Своето совршенство.“ – Копнежот на вековите, 667.

б. Како Исус ги охрабрувал да пристапуваат кај Отецот во молитва? 
Јован 14:13.14; 16:24 (втор дел). За кого уште важат овие ветувања?

„’И сè што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете’ (Матеј 
21:22). Овие зборови се гаранција дека сѐ што Семожниот Спасител 
може да подари ќе им биде дадено на оние кои веруваат во Него. 
Како управители на небесната милост, ние треба да бараме во 
вера и потоа верувајќи да чекаме на Божјото спасение. Ние не 
треба да одиме пред Него, обидувајќи се во сопствена сила да го 
добиеме она што го посакуваме. Мораме да бараме во Негово 
име, и потоа да работиме со вера во Неговата ефикасност.“ – Ум, 
карактер и личност, 467.

„О, браќа и сестри, ние сакаме жива, активна, растечка вера во 
Божјите ветувања, кои навистина се дадени за вас и за мене.“ – 
Pacific Union Recorder, December 26, 1912.

в. Каква улога игра надежта кога се приближуваме кај Бога во молитва? 
Како треба да дојдеме пред Него? Римјаните 5:5; Евреите 4:16.

„Ништо не може да ја направи душата толку силна за да се 
спротивстави на сатанските искушенија во големата животна борба, 
како што е понизното доаѓање пред Него, изложувајќи ја пред Него 
својата душа во сета нејзина беспомошност, очекувајќи дека Тој ќе 
биде наш помошник и наш бранител.“ – Sons and Daughters of God, p. 121.
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Четврток                   27. септември

5. МОЛИТВАТА КАКО ТЕРАПИЈА

а. На кои ветувања можеме да се повикаме како би добиле сила во 
нашата борба со непријателот? Исаија 40:29; 41:10; Псалм 31:24.

„Оној што служи под со крв испрсканото знаме на кнезот Емануел, мора 
да работи со херојски напори и со непоколебливо трпение. Војникот кој 
му припаѓа на крстот сепак стои бестрашно во првите борбени редови. 
Изложен на напади од непријателот, тој се повлекува во тврдината 
барајќи помош и, откако во сесрдна молитва пред Господа се повикал 
на ветувањата дадени во Неговата Реч, во тој миг се засилува за своите 
должности. Тој увидува дека му е потребна помош и сила озгора. Победата 
што ја извојувал не го води кон самоизвишување, туку го поттикнува сѐ 
повеќе да се потпира врз Семоќниот. Надевајќи се на таа сила, тој е во 
состојба пораката на спасението да ја прикаже многу силно и впечатливо и 
таа длабоко ќе ја возбуди душата.“ – Делата на апостолите, 362.

б. На кои уште ветувања можеме да се повикаме во молитвата 
за да добиеме храброст во борбата со гревот? Исус Навин 1:9; 
Исаија 49:25; 1 Коринтјаните 15:57.

„Каков извор на помош и заштита можеме да најдеме во Него без 
ниту малку сомнеж и плашливост во секоја наша неволја и потреба! 
Човекот е полн со недостатоци, тврдоглав, бунтовен и пркосен дури 
и против Бога; но Господ е сепак толку добар, трпелив и полн со 
сожалување и сомилост кон него. Тој е господар на небото и земјата, 
но води грижа за секоја наша потреба, дури и пред да ги изнесеме 
нашите потреби и желби пред Него.“ – My Life Today, p. 10.

Петок               28. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто не треба да се повлечеме од општеството и да го посветиме целиот 
наш живот на молитвата?

2.  Како можеме да ја вклучиме Божјата Реч во нашите молитви? Како тоа ќе ни користи? 
3. Што можеме да научиме од примерот на Израелците кои подигале 

споменици во сеќавање за Божјото водство во нивниот живот? Како и ние 
можеме да го направиме истото?

4. Како можеме да здобиеме победа над искушението? 
5. Опишете ја Божјата сила која ни се дава за да ни помогне во нашите борби.
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва

1. Недела 5 Мојс. 1:34-38. 6 Свед. 268. Ис. 64:6-8.

2 Понеделник 5 Мојс. 2:13-15. 6 Свед. 269. Пс. 51:9-12.

3 Вторник 5 Мојс. 3:23-27. 6 Свед. 270. Езек. 36:24-27.

4 Среда 5 Мојс. 4:20-23. 6 Свед. 271. Рим. 8:1-4.

5 Четврток 5 Мојс. 4:1-6. 6 Свед. 272. Дела 4:10-12.

6 Петок 5 Мојс. 4:9-12. Сонцето заоѓа во 20 11

7 Сабота Псалм 34:11-19. Сонцето заоѓа во 20 11

8 Недела 5 Мојс. 4:24-29. 6 Свед. 273. Дела 5:30-32.

9 Понеделник 5 Мојс. 4:32-35. 6 Свед. 274. Пс. 40:7-10.

10 Вторник Исаија 45:4-7. 6 Свед. 275. Јован 3:28-30.

11 Среда 5 Мојс. 6:4-9. 6 Свед. 276. Ис. 57:14.15.

12 Четврток 5 Мојс. 6:13-18. 6 Свед. 277. Јован 5:30-34.

13 Петок Матеј 4:5-7. Сонцето заоѓа во 20 08

14 Сабота Псалм 36:5-10. Сонцето заоѓа во 20 08

15 Недела 5 Мојс. 7:6-10. 6 Свед. 278. Евр. 1:9-12.

16 Понеделник 5 Мојс. 8:1-3. 6 Свед. 279. Кол. 2:8-10.

17 Вторник Матеј 4:1-4. 6 Свед. 280. Јован 4:1-7.

18 Среда 5 Мојс. 9:1-5. 6 Свед. 281. Јован 4:9.10.

19 Четврток 5 Мојс. 9:24-29. 6 Свед. 282. Јован 4:11-14.

20 Петок 5 Мојс. 10:12-17. Сонцето заоѓа во 20 03

21 Сабота Псалм 37:3-10. Сонцето заоѓа во 20 03

22 Недела 5 Мојс. 11:18-24. 6 Свед. 283. Јован 4:15-19.

23 Понеделник 5 Мојс. 11:26-29. 6 Свед. 284. Јован 4:20-24.

24 Вторник 5 Мојс. 13:1-5. 6 Свед. 285. Јован 4:25.26.

25 Среда 5 Мојс. 18:13-18. 6 Свед. 286. Јован 4:34-36.

26 Четврток Јован 1:45-49. 6 Свед. 287. Јован 4:37.38.

27 Петок Дела 3:22-26. Сонцето заоѓа во 19 57

28 Сабота Пс. 37:22-29. Сонцето заоѓа во 19 56

29 Недела 5 Мојс. 26:16-19. 6 Свед. 288. Пс. 40:8.

30 Понеделник Пс. 105:40-48. 6 Свед. 289. Откр. 10:1-11.

31 Вторник Пс. 109:21-27. 6 Свед. 290. Пс. 46:7-12.

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

1. Среда 5. Мојс. 28:15-20. 6 Свед. 291. Ефес. 4:22-24.

2 Четврток 5. Мојс. 28:64-67. 6 Свед. 292. Ефес. 4:3-6.

3 Петок 5. Мојс. 29:24-28. Сонцето заоѓа во 19 49

4 Сабота Псалм 39:1-6. Сонцето заоѓа во 19 48

5 Недела Пл. Ерем. 2:17-20. 6 Свед. 293. Јован 4:46-50.

6 Понеделник Пл. Ерем. 4:9-13. 6 Свед. 294. Јован 4:51-53.

7 Вторник 5. Мојс. 30:1-4. 6 Свед. 295. Јован 5:2-4.

8 Среда Псалм 126. 6 Свед. 296. Јован 5:5-8.

9 Четврток Ерем. 29:10-14. 6 Свед. 297. Јован 5:9-11.

10 Петок 5. Мојс. 30:5-9. Сонцето заоѓа во 19 40

11 Сабота Псалм 40:1-5.. Сонцето заоѓа во 19 39

12 Недела 5. Мојс. 30:11-16. 6 Свед. 298. Јован 5:14-16.

13 Понеделник Рим. 10:6-10. 6 Свед. 299. Јован 5:21-24.

14 Вторник 5. Мојс. 32:1-4. 6 Свед. 300. Јован 5:25-27.

15 Среда 5. Мојс. 32:9-12. 6 Свед. 301. Јован 5:28.29.

16 Четврток Исаија 44:1-6. 6 Свед. 302. Јован 5:39.40.

17 Петок 5. Мојс. 33:1-3. Сонцето заоѓа во 19 31

18 Сабота Псалм 42:1-5. Сонцето заоѓа во 19 29

19 Недела 5. Мојс. 31:6-8. 6 Свед. 303. Ефес. 2:19-22.

20 Понеделник 5. Мојс. 32:48-52. 6 Свед. 304. Евр. 8:5.6.

21 Вторник 5. Мојс. 34:1-7. 6 Свед. 305. 1 Петр. 2:21-24.

22 Среда 5. Мојс. 34:8-12. 6 Свед. 306. Ефес. 2:1-3.

23 Четврток Ис. Навин 1:1-5. 6 Свед. 307. Фил. 3:10-12.

24 Петок Ис. Навин 1:6-9. Сонцето заоѓа во 19 20

25 Сабота Псалм 46:1-11. Сонцето заоѓа во 19 18

26 Недела Ис. Навин 2:9-14. 6 Свед. 308. Рим. 8:2-4.

27 Понеделник Ис. Навин 5:13-15. 6 Свед. 309. Рим. 8:6-9.

28 Вторник Ис. Навин 7:6-10. 6 Свед. 310. Рим. 8:14-16.

29 Среда Ис. Навин 7:11-13. 6 Свед. 311. Рим. 8:26-28.

30 Четврток Псалм 125. 6 Свед. 312. Рим. 10:9-14.

31 Петок 1. Пет. 2:1-9. Сонцето заоѓа во 19 08

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

1. Сабота Псалм 49:1-8. Сонцето заоѓа во 19 07

2 Недела Исаија 38:3-8. 6 Свед., 313. Јован 11:5-9.

3 Понеделник 2 Цар. 20:1-7. 6 Свед., 314. Марко 6:19.20.

4 Вторник 2 Цар. 20:8-11. 6 Свед., 315. Марко 6:21-23.

5 Среда Ис. Навин 20:1-6. 6 Свед., 316. Марко 6:24-26.

6 Четврток 4 Мојс. 35:10-15. 6 Свед., 317. Марко 6:27-29.

7 Петок Псалм 46:1-7. Сонцето заоѓа во 18 56

8 Сабота Псалм 50:1-6. Сонцето заоѓа во 18 55

9 Недела Ис. Навин 23:6-11. 6 Свед., 318. Лука 7:27.28.

10 Понеделник Ис. Навин 23:12-14. 6 Свед., 319. 1 Цар. 19:11.12.

11 Вторник 1 Цар. 2:1-4. 6 Свед., 320. Ис. 59:14-16.

12 Среда Псалм 90:9-14. 6 Свед., 321. Кол. 3:1-4.

13 Четврток Ис. Навин 24:14-18. 6 Свед., 322. Кол. 3:23-35.

14 Петок Ис. Навин 24:24-31. Сонцето заоѓа во 18 44

15 Сабота Псалм 57:7-12. Сонцето заоѓа во 18 43

16 Недела Судии 2:8-14. 6 Свед., 323. Фил. 1:28-30.

17 Понеделник Судии 2:18-23. 6 Свед., 324. Марко 1:15-17.

18 Вторник Судии 6:1-6. 6 Свед., 325. Даниел 3:22-25.

19 Среда Судии 6:7-12.  6 Свед., 326. Матеј 24:15-18.

20 Четврток Судии 6:13-16. 6 Свед., 327. Лука 24:25-27.

21 Петок Судии 7:13-15. Сонцето заоѓа во 18 32

22 Сабота Псалм 54:1-7. Сонцето заоѓа во 18 30

23 Недела Евреите 11:32-35. 6 Свед., 328. 1 Петр. 1:10.11.

24 Понеделник Судии 13:1-6. 6 Свед., 329. Лука 21:31-33.

25 Вторник Судии 13:19-23. 6 Свед., 330. Лука 21:34-36.

26 Среда Судии 16:16-19. 6 Свед., 331. 1 Сол. 5:4-6.

27 Четврток Судии 16:20-25. 6 Свед., 332. 1 Сол. 5:7-10.

28 Петок Судии 16:26-30. Сонцето заоѓа во 18 20

29 Сабота Псалм 118:19-26. Сонцето заоѓа во 18 18

30 Недела 1 Петр. 2:19-25. 6 Свед., 333. Пс. 119:49-56.

СЕПТЕМВРИ - 2018.
За оние кои 
немаат свед.
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7. јули        
За одделот 
за медиуми 
во Молдавија 
и Источно-
Европските Унии
((страна 4)

4. август      
Дар во првата 

сабота за 
мисионски 

и образовни 
проекти
((страна 25)

1. септември          
Дар во првата 
сабота
за централата во 
Мадагаскар 
((страна 46)

Доброволен дар во 
првата сабота


