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никогаш нема целосно да 
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251.252.

Издава: Seventh Day Reform Movement General Conference, Sabbath School Department, Hollins 
Rоad, Roanoke, Virginia 24019 – 5048, USA
За Македонија: Реформно движење на адвентистите на седмиот ден, 1300 Куманово, Моша 
Пијаде 85. Телефон: 076/466-322; e-mail: info@rdasd.mk: Web: www.rdasd.mk
Во цитираните библиски стихови користени се следните преводи: Библија (Библиско 
здружение 2006) и Библија (превод Д-р/Др Душан Х. Константинов).
Одговорен уредник: Часлав Дичевски

Година XCIII Број 4
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.

СОДРЖИНА
1. Лутер - човек за своето време

2. Проблемот на гревот

3. Божјиот план за наше спасение

4. Исус Христос – нашата единствена 

надеж

5. Оправдување со вера

6. Верата која оправдува

7. Повик на покајание

8. Простување

9. Родени од Бога

10. Посветување

11. Праведност денес  

12. Потполни во Христа

13. Пораката на третиот ангел во реалноста

5
10
15

20
26
31
36
41
47
52
57
62
67



Библиски лекции - Октомври - Декември 2017 3

Пред 500 години, монахот по име Мартин Лутер издал 95 тези, 
и со тоа бил предвесник на големото протестантско будење и го 
започнал движењето на реформата во црквите од своето време. 
Тој довел во прашање многу точки на верување и практики кои 
толку години биле држени, а во прв план во христијанската вера 
го истакнал Спасителот Исус Христос. Лутер започнал движење 
кое мнозина ги навело да го проучуваат Светото Писмо. Денес 
мнозина христијани имаат различни мислења и дискусии  за 
Христа и Неговиот живот на земјата. Додека мнозина расправаат 
за тоа што е Христовата праведност, Бог денес бара луѓе кои со 
својот секојдневен живот ќе му ја покажат на светот Неговата 
праведност.

 „Не е доволно само да се изнесуваат аргументи во одбрана 
на вистината. Највпечатливиот доказ за нејзината вредност се 
гледа во побожниот живот на нејзините поборници, без тоа ниту 
најубедливото излагање нема да има тежина на преовладувачко 
влијание врз слушателите; бидејќи нашата сила се наоѓа во 
поврзаноста со Бога со посредство на Неговиот Свет Дух.“ - The 
Review and Herald, March 20, 1888.

„За сите оние кои сакаат да живеат побожен живот се обезбедени 
изобилни средства да можат да добијат благодат и сила преку 
Исус, нашиот божествен Искупител...  Божјите слуги треба да црпат 
мир и сила од Изворот на нивната сила, и со тоа ќе најдат живот 
исполнет со среќа и мир... Целото битие мора да биде посветено 
на Бога, бидејќи нашиот драгоцен Спасител никогаш не прифаќа 
поделено срце. Нашите склоности и желбите мораат да бидат под 
контрола на Божјиот Дух, и тогаш ќе бидеме зајакнати за добрата 
борба на верата.“ -  That I May Know Him, 92.

„(Христос) рекол преку устата на својот љубен ученик: „Да, ќе 
дојдам скоро”, а Јован одговара: „Да, дојди, Господи Исусе!” Исус 
овие зборови ги изговорил за да го предупреди и охрабри својот 
народ, зошто тогаш да не ги послушаме? Господ рекол дека верните 
слуги ќе бидат будни и дека ќе Го чекаат.“ -  Reflecting Christ, 258.

Наша искрена молитва кон Бога е, додека ги проучуваме 
лекциите за ова тримесечје, да го следиме водството на Неговиот 
Дух и Христовата праведност да стане и наша. Кога целосно ќе ги 
предадеме нашите животи на Божјото водство, Тој ќе нѐ искористи 
како Негови орудија за да ја споделиме прекрасната порака за 
Христа, нашиот жив Спасител, кон оние што се околу нас и на 
тој начин да го забрзаме Неговото доаѓање. Ајде сите ние да 
доживееме подлабоко искуство, да се вратиме кај Господ со сето 
срце, да ги признаеме своите недостатоци, да добиеме уверување 
дека гревовите ни се простени и да Му дозволиме да нѐ очисти, 
така што Неговата правда да стане наша.

Отсек за саботна школа при Генералната конференција                   

Предговор
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Сабота, 7. октомври 2017. 

Доброволен прилог во 
првата сабота За обнова на 

јужноамериканската 
Унија во Аргентина

Јужноамериканската Унија на РДАСД 
ги опфаќа Аргентина, Парагвај и Уругвај. 
Седиштето се наоѓа во Аргентина, нација 
на речиси 41,5 милиони луѓе; Парагвај 
има 6,8 милиони, и Уругвај 3,4 милиони, 
кои заедно вкупно формираат близу 52 
милиони души.

Република Аргентина е втора по големина 
земја во Јужна Америка и осма по големина во светот. Повеќето 
Аргентинци (76,5%) се римокатолици, 11,3% се религиозно 
неопределени, 9% се протестанти (најчесто во пентакосталните 
деноминации), а помалку од 2% се од останатите религии.

РДАСД во оваа земја дојде во 1927. година, кога нашиот брат 
Eugenio Laicovschi пристигнал и имал задоволство да се запознае 
со некои верници од Bessarabia кои  во Аргентина емигрирале пред 
него. Со ентузијазам тие формирале мала група за богослужба. 
Нивната прва конференција се одржала во градот Сан Николас во 
април 1930. година, со крштевање на неколку души и организација 
на колпортерскиот дел со неколку странски работници. Во 1936. 
година таму е посветен првиот молитвен дом. 

Од тогаш поминаа многу години, а денес зградата која служи 
како седиште на Унијата во Буенос Аирес, главниот град, сериозно се 
влошува. Итно е потребно генерално реновирање и проширување 
на тој објект, како би се обезбедил нов административен центар, 
конференциска сала за курсеви за здравје и готвење, и подобро 
сместување на браќата кои нѐ посетуваат. Во овие последни денови 
е навистина потребно делото соодветно да се прикаже на вака 
бројната популација. Економските услови овде не беа најдобри во 
изминатите неколку години, затоа се обраќаме до нашите браќа 
ширум светот да ги обединат своите раце со нас и да ни помогнат во 
финансирањето на овој проект.

Се надеваме дека, додека ја читаат нашата молба, браќата и 
пријателите ширум светот ќе ја разберат нашата голема и итна потреба 
и љубезно ќе одговорат на неа. Однапред ви се заблагодаруваме за 
вашата великодушност.

Вашите браќа и сестри  од јужноамериканската Унија
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1. лекција                  Сабота, 7. октомври 2017. 

Лутер - човек за своето време

„И ете, гордата душа ќе пропадне, а праведникот ќе живее преку 
верата.“ – Авакум 2,4.

„Ревен, огнен и предан, не знаејќи за никаков друг страв освен страв 
од Бога, и признавајќи го како темел на верата само Светото писмо, 
Лутер бил вистинскиот човек за своето време; преку него Бог извршил 
големо дело за реформа на црквата и просветлувањето на светот.“ – 
Големата борба, 120.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 120-144; 197-205.

Недела	 	 	 	 	 										1.	октомври

1. ЛУТЕР ЈА ПРОНАОЃА СВЕТЛИНАТА

а. Која парабола го илустрира искуството на Мартин Лутер кога 
тој за прв пат ја пронашол Библијата? Матеј 13,44-46.

_______________________________________________________________________

„Додека еден ден ги прегледувал книгите во универзитетската 
библиотека, Лутер открил една Библија на латински... Пред тоа, 
тој слушал делови од евангелијата и посланијата што му се читале 
на народот на јавното богослужение и претпоставувал дека тоа 
е целата содржина на Библијата. Сега за првпат ја видел целата 
Библија. Со стравопочит и чудење ги прелистувал нејзините свети 
страници; со забрзан пулс и со треперливо срце сам ги читал 
зборовите на животот.“ – Големата борба, 122. 

б. Додека Лутер детално го проучувал зборот, каков ефект имало 
ова врз него? Псалм 119,130; Еремија 15,16.

_______________________________________________________________________

„Оној што еднаш ќе ја вкуси Христовата љубов, тој постојано 
копнее да добие повеќе, но и не бара ништо друго. Него не го 
привлекуваат богатствата, почестите и задоволствата на овој свет. 
Постојаниот повик на неговото срце е, повеќе од Тебе.“ – Копнежот 
на вековите, 187.
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Понеделник	 	 	 	 	 							 	2.	октомври

2. СВЕТЛИНАТА ЈА ПРОБИВА ТЕМНИНАТА
а. Додека Лутер ја проучувал својата Библија понатака, какво 

убедување чувствувал во поглед на својот живот? Исаија 6,5. 
„Небесните ангели биле покрај него (Лутер), а зраците на 

светлината од Божјиот престол ги откривале богатствата на 
вистината на неговиот разум. Секогаш се плашел дека ќе го навреди 
Бога, а сега, како никогаш порано, го обзело длабоко убедување за 
сопствената грешност.  

Искрената желба да се ослободи од гревот и да се помири со 
Бога, конечно го натерала да стапи во манастир и да се посвети на 
монашкиот живот.“ – Големата борба, 122.123. 

б. Додека Лутер се обидувал да најде простување и мир преку болните 
дела на каење, што Бог се обидувал да го научи? 1 Тимотеј 1,15.

„Побожниот Штаупиц го отворил Божјото Слово на Лутеровиот 
ум и го натерал да го одврати погледот од себе, да престане да 
размислува за бескрајната казна поради кршењето на Божјиот 
закон и да гледа на Исуса, својот Спасител, кој ги простува гревовите. 
‘Наместо да се измачуваш себеси поради своите гревови, фрли се 
во прегратките на Спасителот. Верувај во Него, во праведноста на 
Неговиот живот, и во откупот со Неговата смрт... Слушај го Божјиот 
Син. Тој станал човек за да ти даде уверување во божествената 
милост. Љуби Го Оној кој прв тебе те љубел’ (D'Aubigné, b.2, 4).“ – 
Големата борба, 123.124.
в. Додека се искачувал по Пилатовите скали на колена, која 

суштинска библиска вистина му станала јасна на Лутер? 
Римјаните 1,17.
„Еден нов декрет на папата ветувал простување на гревовите 

на сите оние што на колена ќе се искачат по таканаречените 
‘Пилатови скали’ по кои, како што се зборувало, нашиот Спасител 
слегувал кога ја напуштил Римската судница, и кои, на чуден начин 
биле пренесени од Ерусалим во Рим. Еден ден Лутер побожно се 
качувал по тие скали, кога одеднаш се слушнал еден глас сличен 
на гром: ‘Праведникот ќе живее од верата’ (Римјаните 1:17). Тој 
скокнал на нозете и побегнал од тоа место, засрамен и уплашен. 
Овој текст никогаш не ја изгубил моќта врз неговата душа. Од тој 
миг, појасно од кога и да е порано, сфатил колкава е заблудата да 
се верува дека спасението може да се заслужи со човечки дела, 
и ја увидел потребата од постојана вера во Христовите заслуги.“ – 
Големата борба, 125. 



Библиски лекции - Октомври - Декември 2017 7

Вторник	 	 	 	 	 							 	3.	октомври

3. СПАСЕНИ ПО БЛАГОДАТ ПРЕКУ ВЕРАТА
а. Кога во 1517. година Лутер ги објавил своите 95 тези против 

моќта на прошталниците, како тој поучувал дека со своите 
дела човек не може да купи проштевање? Галатјаните 2,16; 
Дела 20,21. 

„Лутер... на народот му укажувал на одвратниот карактер на 
гревот и учел дека за човекот е невозможно со сопствени дела да 
ја намали вината или да ја избегне казната. Ништо, освен покајание 
пред Бога и верата во Христа може да го спаси грешникот. Христовата 
благодат не може да се купи, таа е бесплатен дар. Ги советувал 
луѓето да не купуваат прошталници туку со вера да гледаат во 
распнатиот Искупител. Им го раскажал своето болно искуство, како 
залудно настојувал спасението да го осигура со понижувачко и 
покајничко мачење на телото и ги уверувал своите слушатели дека 
мир и радост нашол дури тогаш кога го одвратил својот поглед од 
себе и поверувал во Христа.“ – Големата борба, 129.

б. Како и преку кого единствено се спасуваме од гревот? 
Римјаните 1,16; Ефесјаните 2,8-10.

„Овие (Лутерови) тези покажале дека власта за простување 
на гревовите и ослободување од казната никогаш не му била 
доверена на папата или на било кој друг човек... Исто така јасно 
беше покажано дека Христовото евангелие е најскапоценото 
богатство на црквата и дека Божјата благодат, откриена во него, 
бесплатно им се дава на сите оние што ја бараат со покајание и 
вера.“ – Големата борба, 130. 

в. Од кого добиваме спасоносна вера во Исуса, и како можеме 
да ја зголемиме? Римјаните 10,9; Лука 17,5. 

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

„Сега, браќа, вие самите толку многу сте се воспитале во сомнеж 
и преиспитувања, така што ќе морате да ги едуцирате вашите души 
во поглед на верата. Морате да зборувате за верата, да живеете со 
вера, морате да покажувате вера, за да имате поголема вера.“ – 
Faith and Works, p. 78.
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Среда	 	 	 	 	 	 	4.	октомври

4. СВЕТОТО ПИСМО – ТЕМЕЛ НА НАШАТА ВЕРА 
а. Кој став на Лутер кон авторитетот на Светото писмо станал важен 

принцип на Реформацијата? Колосјаните 2,8; Исаија 8,20. 

„(Лутер) решително изјавил дека христијаните не треба да 
примаат никакви други науки, туку само оние кои се темелат на 
авторитетот на Светото писмо. Овие зборови удриле во самиот 
темел на папската власт. Тие го содржеле суштинскиот принцип на 
Реформацијата.“ – Големата борба, 126.
б. Во обидот да се спротивстави на учењето на Лутер, во 1529. година 

германскиот император подготвил декрет со кој ќе стави крај на 
верската слобода и ќе го поврати авторитетот на Римокатоличката 
црква. Кои два принципа се содржани во протестот на 
германските кнезови против овој декрет и ја сочинуваат 
суштина на Протестантизмот? Дела 4,18-20; 5,28.29; Матеј 15,8.9.

  
„Начелата на овој прочуен протест ја претставуваат суштината на 

Протестантизмот... Овој протест бил насочен против две човечки 
злоупотреби во врска со верата: првата е мешање на граѓанските 
власти во прашањата на верата, а втората е против самоволниот 
авторитет на црквата. Наместо овие злоупотреби, протестантизмот 
ја издигнува моќта на совеста над световната власт и авторитетот на 
Божјата реч над авторитетот на видливата црква. На прво место тој 
го отфрла мешањето на граѓанските власти во божествените работи 
изјавувајќи заедно со пророците и апостолите: ‘Повеќе треба да Му 
се покоруваме на Бога, отколку на луѓето.’ Во присуство на круната 
на Карло V, тој ја воздигнува круната на Исус Христос. Но, тој оди и 
подалеку: поставува начело дека секое човечко учење треба да се 
потчини на судот на Божјата реч“  -  (D’Aubigné, b. 13, ch. 6). Освен тоа, 
протестантите не барале само право да веруваат и да ја исповедаат 
својата вера, туку да можат и слободно да го проповедаат и она што 
го сметаат за вистина. Тие го негирале правото на свештениците и 
на световната власт да ги спречуваат во тоа. Протестот во Шпаер бил 
свечено сведоштво против религиозната нетрпеливост и решителна 
одбрана на правото на секој човек да може да му служи на Бога 
според својата совест.

Тактиката на сатаната во борба против Бога и Неговата реч во 
ништо не се променила; тој сѐ уште, како тоа што го правел и во 
шеснаесеттиот век, се противи Светото писмо да биде правило на 
верата и животот. И во нашите денови постои големо отстапување од 
учењето и прописите на Библијата и затоа е неопходно да се вратиме 
на големото протестантско начело - Библијата, и само Библијата, како 
правило на верата и должностите.“ – Големата борба, 203-205.
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Четврток	 	 	 	 	 									5.	октомври

5. РЕЧТА ДОНЕСУВА ЖИВОТ НА ДУШАТА  

а. Што прави Божјата реч за оние кои ја слушаат или читаат? 
Псалм 119,103.104.

б. Како Лутеровото учење за Божјата реч влијаело врз оние кои 
тој ги поучувал? Римјаните 10,17; Евреите 4,12.

„Божјата реч, со која Лутер го проверувал секое учење и секое 
тврдење, била како меч со две острици кој си го расчистувал себеси 
патот до срцата на луѓето. Насекаде се забележувало будење и 
желба за духовен напредок. Насекаде се чувствувал глад и жед 
за правда, како никогаш порано. Очите на народот, толку долго 
насочени кон човечките обреди и земните посредници, сега со 
покајание и вера биле насочени само кон Христа и тоа распнатиот.“ 
– Големата борба, 133.

в. Што ќе се случи додека ја проучуваме и се потчинуваме на 
Божјата реч? Јован 17,17.

„Библијата е силно средство за преобразба на карактерот... Кога 
се проучува и извршува, Божјата реч влијае врз срцето, покорувајќи 
ја секоја несвета особина. Светиот Дух доаѓа да го осуди гревот, 
и верата која извира во срцето работи со љубов кон Христа, 
помагајќи ни со телото, со духот и душата да стануваме слични со 
Него. Тогаш Бог може да нѐ употреби да ја вршиме Неговата волја. 
Силата што ни е дадена дејствува одвнатре, гонејќи не на другите 
да им ја објавиме вистината што ни е откриена.“ – Христовите 
очигледни поуки, 100.

Петок	 	 	 	 	 	 								 	6.	октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Лутер реагирал кога првпат ја пронашол Библијата?
2. Која заблуда на Лутер му станала јасна додека се искачувал по 

Пилатовите скали?
3. На кој единствен начин грешникот може да биде спасен?
4. Како можеме денес да ја подржуваме суштината на 

протестантизмот?
5. Каква улога има Писмото во преобразба на карактерот?
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			2.	лекција										 	 	 					Сабота,	14.	октомври	2017.

Проблемот на гревот
„Сите згрешија и лишени се од славата Божја.“ - Римјаните 3,23.

„Целото човечкото семејство го прекршило Божјиот закон и како 
престапници на законот, човекот е неповратно изгубен; бидејќи тој 
е Божји непријател и нема сила да направи нешто добро.“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 321.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:   Патријарси и пророци,  48-62.

Недела	 	 	 	 	 									8.	октомври

1. БОЖЈАТА НАМЕРА ЗА ЧОВЕШТВОТО
а. Според чиј лик се создадени Адам и Ева, и со каква намера? 

Битие 1,26.27.31; Исаија 43,7.

„Кога Адам излегол од рацете на Создателот, тој по својата 
физичка, ментална и духовна природа бил сличен на својот 
Творец. ‘Бог го создаде човекот според Својот лик.’ (1. Мојсеева 
1:27); Божјата намера била во текот на својот живот човекот 
поцелосно да го открива овој лик - поцелосно да ја одразува 
славата на Создателот. Сите негови таленти можеле да се 
развиваат; големината и силата на тие таленти требало постојано 
да се зголемуваат.“ – Воспитување, 15. 

б. Иако нашите први родители не носеле вештачка облека, со 
што сепак биле обвиткани како симбол на нивната чистота? 
Псалм 104,1.2. Споредете со Излез 34,29.

„Безгрешната брачна двојка немала на себе вештачка облека; 
тие биле наметнати со плашт на светлина и слава, со облека каква 
што носат и ангелите.“ – Патријарси и пророци, 45.

„Бела облека на невиност носеле нашите први родители кога Бог 
ги наместил да живеат во светиот Едем. Тие живееле во совршена 
хармонија со Божјата волја. Сета сила на нивните чувства му била 
посветена на нивниот небесен Отец. Светиот пар го опкружувала 
прекрасна пријатна светлина, Божја светлина. Таа светла облека 
претставувала симбол на нивната духовна облека на небесната 
невиност. Кога би му останале верни на Бога, тие засекогаш би 
биле покриени со неа.“ – Христовите очигледни поуки, 310.311.
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Понеделник	 	 	 	 																									9.	октомври
2. ТЕСТ НА ЉУБОВТА 
а. Во која смисла нашите први родители биле слободни да ја 

исполнат својата божествена цел? Второзаконие 30,19.

„Нашите први родители, иако создадени невини и свети, не биле 
лишени од можноста да згрешат. Бог им дал слободна волја и ги создал 
како суштества способни да ја ценат мудроста и благонаклоноста на 
Неговиот карактер и правичноста на Неговите барања и наполно 
слободно да одлучуваат дали ќе Му бидат послушни или не...

Бог на човекот му поставил закон како неизбежен услов за 
неговото постоење. Тој бил приврзаник на Божјото владеење, а без 
закон не може да постои ниту една влада ниту каква било власт. Бог 
можел човекот да го создаде така што да не може да го прекрши 
Неговиот закон; Тој можел да ја задржи раката на Адама да не 
го допре забранетиот плод, но во тој случај човекот не би имал 
слободна волја, не би бил слободно морално суштество, туку само 
послушна машина. Без слобода на избор, неговата послушност не 
би била доброволна, туку присилна. Тој не би можел слободно да 
го развива својот карактер.“ – Патријарси и пророци, 48.49. 
б. Каков тест на лојалност им бил даден на нашите први 

родители? Битие 2,16.17.

„Кога Адам и Ева биле поставени во прекрасната градина тие имале 
сѐ што можеле да посакаат и што им било потребно за среќа. Но, Бог 
во Својата премудрост одлучил да ја провери нивната лојалност пред 
да ги препушти на вечна сигурност. Тие ја имале Неговата наклонетост, 
и Тој разговарал со нив и тие со Него. Сепак, Бог не го поставил злото 
надвор од нивниот дофат. На сатаната му било дозволено да ги искуша. 
Ако тие ја издржат проверката, тие ќе бидат во постојана милост со Бога 
и со небесните ангели.“ – The Story of Redemption, p. 24.  
в. Опишете како нашите први родители станале нелојални кон 

Бога. 2 Коринтјаните 11,3; Битие 3,1-6.

„Сатаната на брачната двојка и ги прикажал така работите како 
да престапот на Божјиот закон му донесува на човекот полза и 
среќа. Зар не слушаме и денеска слични измамливи заклучоци? 
Мнозина зборуваат за ограниченоста на оние што им се покоруваат 
на Божјите заповеди, додека за себе тврдат дека имаат многу 
пошироки погледи и уживаат значително поголема слобода. 
Тоа всушност не е ништо друго освен одглас на зборовите на 
искушувачот изговорени уште во Едем, 'Оној ден, кога ќе вкусите 
од него - кога ќе ја престапите Божјата заповед - 'ќе станете како 
богови'.“ – Патријарси и пророци, 55.
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Вторник	 	 	 	 																											10.	октомври

3. ГРЕВОТ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

а. Како е дефиниран чинот на гревот во Библијата? 1 Јованово 3,4.

„Наша единствена дефиниција за гревот е онаа што е дадена во 
Божјото слово: Гревот е ‘престап на Законот’; тој е олицетворение 
на начелата што се во спротивност со големиот Закон на љубовта 
врз кој се заснова Божјото владеење.“ – Големата борба, 493.  
б. Каква трагична последица дошла врз човештвото поради 

нивниот грев? Битие 3,19.23; Римјаните 5,12.

„Божја намера не била светата брачна двојка да знае за зло 
ниту во најмалечка мера. Тој им укажувал добро без никакви 
ограничувања, а потполно ги лишил од злото. Меѓутоа, тие, 
наспроти Неговата заповед, јаделе од забранетото дрво, а сега 
морале да продолжат и натаму да ги јадат тие плодови и ќе знаат 
што е зло во сите денови од нивниот живот. Од тоа време човечкиот 
род ќе биде напаѓан со сатански искушенија. Наместо среќното 
занимање што им било наменето првобитно, нивна судбина ќе 
биде живот полн со грижи и страдања. Ќе бидат изложени на 
разочарување, на болка и тага, и најпосле ќе мора да умрат.“ – 
Патријарси и пророци, 59. 
в. До кои додатни последици на човечката природа довел падот 

во грев? Римјаните 3,12; 7,14.18; 8,7.

„На Адам и Ева, по сторениот прекршок... објаснето им е дека 
нивната природа е толку изопачена со гревот, што поради тоа е 
намалена нивната сила со која би можеле да му се спротивстават 
на злото и дека на сатаната ќе му го отворат патот поуспешно да им 
пристапи. Додека биле невини, тие подлегнале на искушението; а 
сега, свесни за својата вина, би имале многу помала сила да се 
сочуваат.“ – Патријарси и пророци, 61.

„Последицата од јадењето од дрвото за познавање на доброто 
и злото се гледа во искуството на секој човек. Во човечката природа 
постои тенденција кон злото, сила на која човекот не може сам да 
и се спротивстави.“ – Воспитување, 29. 

„Сам од себе тој не бил во состојба да го препознае гревот, ниту 
бил во состојба да ја цени и присвои божествената природа. Кога 
таа би му се ставила на дофат на рацете, во неговото телесно срце 
не би се нашло ништо што би го посакало тоа.“ – Selected Messages, 
vol. 1, p. 340.
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Среда	 	 	 	 	 															11.	октомври

4. ОБЛЕКА ОД СМОКВИНИ ЛИСЈА 

а. Откако станале свесни за губитокот на нивната невиност и 
светлината која била нивен симбол, што направиле Адам 
и Ева обидувајќи се да ја покријат својата голотија? Дали 
нивното покривање било прифатливо? Битие 3,7.8 (споредете 
со Откровение 3,17).

„Меѓутоа, кога згрешиле, (нашите први родители) ја прекинале 
својата врска со Бога и исчезнала светлината што ги осветлувала. 
Голи и посрамени, својата небесна облека се обиделе да ја 
надоместат со облека од смоквини лисја што сами ја направиле.“ – 
Христовите очигледни поуки, 311. 

б. Како во духовна смисла грешниците прават облека од 
смоквини лисја уште од падот во грев? Римјаните 10,3.

„Токму тоа го правеле прекршителите на Божјиот закон уште 
од денот на непослушноста на Адам и Ева. Тие плетат смоквини 
лисја за да ја покријат голотијата предизвикана со гревот. Носеле 
облека што самите ја направиле, се обидувале со свои дела да ги 
покријат своите гревови, и на тој начин да се сторат поприфатливи 
во Божјите очи.“ – Христовите очигледни поуки, 311. 

в. Која измама нѐ наведува да мислиме дека можеме да се 
направиме себеси прифатливи за Бога? Еремија 17,9; Исаија 
64,6.

„Мнозина се измамени во врска со состојбата на нивните 
срца. Тие не сфаќаат дека природното срце е измамливо над сите 
нешта и очајно зло. Тие се завиткуваат со својата праведност и се 
задоволуваат со постигањето на сопствените човечките стандарди 
на карактерот, но колку е фатален нивниот неуспех, кога не 
успеваат да го достигнат божествениот стандард и самите по себе 
не можат да одговорат на Божјите барања...

Целокупното човечкото семејство ги прекршило Божјите закони 
и како престапник на законот човекот е безнадежно изгубен; 
бидејќи тој е Божји непријател и без сила да направи нешто добро. 
‘Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, тој не 
му се подредува на законот Божји затоа што не може’ (Римјаните 
8,7).“ – Selected Messages, bk. 1, pp. 320, 321.
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Четврток	 	 	 	 	 							12.	октомври

5. ЦЕЛИОТ СВЕТ ВИНОВЕН ПРЕД БОГА

а. Како целото човештво не успеало да ја исполни Божјата 
првобитна намера? Римјаните 3,23. 

б. Како стандард на праведноста, за каква цел служи Божјиот 
закон? Римјаните 3,19.20; Галатјаните 3,24.

„Законот стои цврсто, а правдата строго го упатува грешникот 
на неговите свети правила. Намената на законот не е да го спаси 
грешникот, туку да осуди, не да простува, туку да осуди. Тој не 
може да се промени како би се прилагодил на човекот во неговата 
падната состојба. Тогаш, како Божјата правда може да биде  
задоволена, а Неговата наклонетост придобиена? Не со дела; 
‘зашто преку делата на Законот пред Него нема да биде оправдан 
никој.’ Со својата сила грешникот не може да ги исполни Божјите 
барања.“ – The Signs of the Times, July 31, 1901.

в. Кое прашање го поставувале грешниците уште од падот во 
грев, и кој е единствениот  одговор? Јов 9,2; 25,4-6; Јован 1,29.

„Во секое собрание има души кои се незадоволни. Тие секоја 
сабота треба да слушнат нешто што ќе им помогне на патот на 
спасението и да ги научи како да станат подобри христијани. 
Важно нешто кое тие треба да го знаат е, како може грешникот 
да се оправда пред Бога? Претставете им го патот на спасението 
во неговата едноставност. Воздигнете го Исуса како единствената 
надеж на грешникот.“ – The Review and Herald, October 7, 1909.

Петок	 	 	 	 	 	 							13.	октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Со каква цел Бог ги создал човечките суштества?
2. Зошто било важно на човештвото да му се дозволи слобода во 

изборот да му служи на Бога?
3. На која грешна состојба сме сите подложни освен Бог? 
4. Како можам да бидам виновен што изработувам облека од 

смоквини лисја?
5. Во кого единствено можам да најдам надеж за мојата грешна 

состојба?
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3.	лекција		 	 	 	 					Сабота,	21.	октомври	2017.

Божјиот план за наше спасение
„И речиси сè според Законот со крв се очистуваше, и без 

пролевање крв нема проштевање“ - Евреите 9,22.

„Преку Христа обезбедена е обнова и помирување за човекот. Јазот 
кој го направил гревот бил премостен преку крстот на Голгота.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 363.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Патријарси и пророци, 63-79.

Недела	 	 	 	 	 							15.	октомври

1. ПЛАНОТ НА СПАСЕНИЕТО ОТКРИЕН

а. Какво ветување за откуп им дал Бог на Адам и Ева? Битие 3,15; 
Галатјаните 3,16.

„Небесните ангели... ги уверувале Адама и Ева дека, и покрај 
нивниот голем грев, нема да бидат наполно препуштени во власта 
на сатаната. Божјиот Син се понудил со својата смрт да ги откупи од 
казната што ја заслужиле со својот прекршок. Ќе им биде дадено 
извесно време на искушение и проверка, па со покајание и со вера 
во Христа ќе можат повторно да станат Божји деца.“ – Патријарси 
и пророци, 66. 

б. Која преобразувачка благодат е вклучена во ветувањето за 
откуп, и зошто е тоа потребно? Галатјаните 3,14; Јован 3,5.  
  
„Токму милоста што ја всадува Христос во човековата душа 

буди кај него непријателство кон сатаната. Без оваа милост што го 
преродува и го обновува човекот, тој би продолжил да биде роб 
на сатаната - слуга кој секогаш е готов да ги извршува неговите 
заповеди. Но новото начело во душата создава борба таму каде 
што до сега владеел мир. Силата што ја дава Христос го оспособува 
човекот да му се спротивстави на насилникот и узурпаторот. Оној 
што покажува дека го презира гревот наместо да го сака, оној што 
се опира и ги победува страстите што настојуваат да завладеат со 
него, покажува дека во него дејствува начелото што доаѓа озгора.“ 
– Големата борба, 506. 
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Понеделник	 	 	 	 	 							16.	октомври

2. ОДОБРЕН САМО ЕДЕН ПЛАН

а. Кој е суштинскиот елемент во планот на спасението, и што тој 
означува? Евреите 9,22; Левитска 17,11.

„Христос бил Јагнето, заклано од постанокот на светот. За 
многумина е мистерија зошто во стариот завет се барало толку 
многу жртвени приноси, зошто толку многу крвави жртви биле 
положени на олтарот. Но, големата вистина, која требаше да 
се чува пред луѓето, и втисната во умот и срцето, беше ова: ‘Без 
пролевање крв нема проштевање’ (Евреите 9,22). Секоја крвава 
жртва го прикажувала ‘Јагнето Божјо, Кое ги зеде гревовите на 
светот врз Себе’ (Јован 1,29).“ – Our High Calling, p. 47.

б.  Што покажува дека Каин не го прифатил со целото срце 
божествениот план? Битие 4,3-5.

„(Каин и Авел) знаеле дека со принесувањето на жртвите 
всушност ја изразуваат верата во Спасителот кој е сликовито 
прикажан со тие жртви, и дека за проштавање на гревот во 
целост зависат од Него; а знаеле исто така дека со прифаќањето 
на тој божествен план предвиден за нивен откуп даваат доказ 
за своето покорување на Божјата волја. Без пролевање на крв 
немало проштавање на гревот; и тие со жртвувањето на првите 
младенчиња од своите стада требало да ја покажат својата вера 
во Христовата крв како Ветена жртва на страдање и помирување. 
Освен тоа, требало да му ги принесуваат на Господа и првите земни 
плодови како жртва на благодарност.“ – Патријарси и пророци, 71. 

в. Што Бог му кажал на Каин за божествениот план, и што Каин 
со својот одговор открил за себе? Битие 4,6-8. 

„(Каин) мислел дека неговите планови се подобри, и дека 
Господ ќе се сложи со неговите заклучоци. Каин со својот принос 
не ја признавал неговата зависност од Христа. Мислел дека Бог 
грубо постапил кон неговиот татко Адам кога го протерал од Едем. 
Самата помисла дека преку жртви треба постојано пред очите да 
му лебди гревот и дека принесувајќи ја крвта на убиеното јагне 
треба да ја признае својата зависност од сила која е надвор од 
него, била мачење за горделивиот дух на Каин.“ – Testimonies to 
Ministers, pp. 77, 78.
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Вторник	 	 	 	 							17.	октомври

3. САМОПРАВЕДНОСТА ГО ОСУЕТУВА БОЖЈИОТ ПЛАН
а. Која парабола на Исус ја илустрира заблудата на доверба во 

себе заради оправдување? Лука 18,9-14.

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

б.  Како овој став ја осуетува Божјата благодат и зошто? Галатјаните 
2,21.

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

в. На кој начин овој општ став се прикажува во речиси секоја 
лажна религија? Римјаните 10,2.3.

„Најголем дел од светот и припаѓа на онаа група поклоници кои 
го следат Каиновиот пример, зашто речиси сите лажни религии се 
засноваат на истиот принцип дека човекот може да си обезбеди 
спасение со лични напори. Мнозина тврдат дека на човечкиот род не 
му е потребно спасение, туку развој и дека сам може да се облагороди, 
да се издигне и да се прероди. Како Каин што мислел дека може да 
си обезбеди божествено одобрение со својот принос што претставувал 
бескрвна жртва, така и овие се надеваат дека ќе го издигнат човештвото 
до Божјиот идеал без жртва на страдање и помирување. Случајот на 
Каина покажува какви се последиците на таквото сфаќање, што човекот 
неминовно станува ако се одвои од Христа. Во човекот нема сила со 
која би можел самиот да се обнови и прероди, зашто човештвото не се 
стреми кон горе, кон она што е божествено, туку кон долу, кон она што 
е сатанско.“ – Патријарси и пророци, 73. 
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  Среда	 	 	 	 	 															18.	октомври

4. БОЖЕСТВЕНОТО ПОТЕКЛО НА ПЛАНОТ

а. Што покажува дека планот на спасението потекнува од Бога, а 
не од човекот? 1 Јованово 4,19.

б.  Со кои едноставни зборови апостол Павле  го опишува дарот 
на спасението? Ефесјаните 2,8.

„Господ ја видел нашата падната состојба; Тој ја видел нашата 
потреба од благодат, и бидејќи ги љубел нашите души, ни дал 
милост и мир. Милост значи наклонетост кон оној кој е недостоен, 
кон оној кој е изгубен. Фактот дека сме грешници, наместо да нѐ 
оттргне од милоста и љубовта кон Бога, ја прави Неговата љубов 
кон нас нужна потреба за да бидеме спасени.“ – Selected Messages, 
bk. 1, p. 347.

в. Што нѐ учат облеките од кожи кои Бог ги обезбедил за нашите 
први родители во поглед на ветувањето за откуп? Битие 3,21; 
Исаија 61,10.

„Бог сака да ги прима во прегратките на својата љубов грешните, 
покајани човечки битија; да ги превие нивните рани, да ги очисти 
од нивните гревови, и да ги облече во облеката на спасението .“ – 
Пророци и цареви, 668. 

„Никаква облека од смоквини лисја, никаква световна 
облека нема да носат оние што ќе седат со Христа и со ангелите 
на свадбената вечера на Јагнето. Само покривката што ни ја 
обезбедил Христос може да нѐ стори прикладни да се појавиме во 
Божјо присуство. Со таа покривка, облеката на својата праведност, 
Христос сака да ја покрие секоја покајничка, верна душа.“ – 
Христовите очигледни поуки, 311. 

„Обесхрабрена душо, охрабри се, иако си живеела во грев! 
Немој да мислиш дека Бог можеби нема да ти ги прости престапите 
и да се сомневаш дека нема да ти дозволи да се најдеш во Негово 
присуство! Бог го презел првиот чекор. Додека сѐ уште си се 
наоѓала во состојба на бунт против Него, Тој се упатил да те бара! 
Со нежно срце на пастир оставил деведесет и девет и пошол во 
дивината да ја најде онаа што се загубила. Душата, повредена 
и ранета, на работ на смртта, ја зема во прегратките на својата 
љубов и радосно ја носи во сигурното засолниште на своето трло.“ 
– Христовите очигледни поуки, 188.189. 
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Четврток	 	 	 	 	 						19.	октомври

4. ГОЛЕМИНАТА НА БОЖЈАТА ЉУБОВ
а. До каде досега помирувањето кое Бог го ветил преку Христа? 

Јован 3,16; 2 Коринтјаните 5,19.

„Само ако длабоко размислуваме за големиот план на 
спасението можеме да стекнеме правилна претстава за Божјиот 
карактер. И делото на создавањето било манифестација на 
Неговата љубов. Меѓутоа, само Божјиот дар заради спасението 
на паднатиот и изгубен човечки род ја открива бескрајната 
длабочина на божествената добрина и сомилост. ‘Зашто Бог толку 
го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што 
верува во Него да не загине, туку да има вечен живот’ (Јован 3,16). 
Бидејќи Божјиот закон е одржан и одбранета Неговата правда, на 
грешникот му е обезбедено проштевање. Даден е најскапоцениот 
дар којшто небото може да го даде, Бог да остане ‘справедлив и 
дека го оправдува секого што верува во Исус’ (Римјаните 3,26). 
Благодарение на тој дар, луѓето се подигнати од пропаста и 
понижувањето на гревот, за да станат Божји деца. Павле кажува: 
‘Зашто вие не примивте дух на ропство, за да бидете во страв, туку 
Го примивте Духот на посинувањето, преку Кого велиме: „Ава, 
Оче!“ (Римјаните 8,15) – 5 Сведоштво, 739. 

б.  Како Исус величествено ја прикажал Божјата грижа и љубов за 
секоја душа? Матеј 18,11-14.

„Исус поединечно нѐ познава и е трогнат од чувството на нашите 
слабости. Тој сите нас нѐ познава по име. Тој ја знае куќата во која 
ние живееме, имињата на сите кои се наоѓаат во неа. Тој во одредени 
времиња им дал упатства на своите слуги да одат на одредена улица, 
во одреден град, во одредена куќа и да најдат една од неговите овци.

Исто така, Исус потполно ја познава секоја душа како таа да 
е единствената душа заради која Тој умрел. Неволјите на секоја 
душа го допираат Неговото срце.“ – Копнежот на вековите, 479.480.
Петок	 	 	 	 	 															20.	октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
1.  Што би се случило ако немало ветување за откуп?
2.  Како бил прикажан планот за откуп преку принесувањето на 

жртви?
3.  Како самоправедноста го осуетува планот за откуп?
4.  Како Бог го прави првиот чекор во обновувањето на Неговата 

милост?
5.  Колку добро Бог го познава секого од нас?
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4.	лекција		 	 	 	 					Сабота,	28.	октомври	2017.

Исус Христос – нашата 
единствена надеж

„Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кое би 
можеле да се спасиме.“ - Дела 4,12.

„Само Христос е возвишен ‘за Управител и Спасител ... за да му 
даде покајание на Израел и проштавање на гревовите’ (Дела 5,31). 
‘Нема спасение во никој друг, ниту има друго име под небото дадено на 
луѓето преку кое можеме да бидеме спасени’ (Дела 4,12).“ – Христовите 
очигледни поуки, 264. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Selected Messages, bk. 1, pp. 226–228.

Недела	 	 	 	 	 							22.	октомври

1. БОЖЕСТВЕН ЗАМЕНИК
а. Што се случило истиот ден кога Адам и Ева згрешиле? Битие 3,21.

„За Адам принесувањето на првата жртва било исклучително 
болна и мачна церемонија. Морал да ја подигне својата рака за 
да одземе живот кој само Бог можел да го подари. Тогаш првпат 
видел смрт, а знаел дека ниту човекот ниту животното не би 
морале да умрат кога тој би му останал послушен на Бога. Кога 
го заклал невиното животно на жртва, затреперил при помислата 
дека поради неговиот грев мора да се пролее крвта на пречистото 
и невино Божјо Јагне. Таа сцена му помогнала подлабоко и 
поживо да ја сфати големината на својот престап што можел да 
биде отстранет само со страдањето и со смртта на саканиот Божји 
Син. И тој се восхитувал на неизмерната добрина што можела да 
даде таков откуп за спасение на грешникот. Ѕвездата на надеж 
ја осветлила темната и страшна иднина и го спасила од целосен 
очај.“ – Патријарси и пророци, 68. 

б. Како пророкот Исаија ја опишува оваа замена? Исаија 53,4.5.
„Кон Христа се постапувало онака, како што ние заслужуваме 

да се постапува кон нас, за со нас да се постапува онака, како што 
заслужува Тој. Тој бил осуден заради нашите гревови во кои немал 
никаков удел, за ние да се оправдаме со Неговата праведност, 
во која не сме имале никаков удел. Се согласил на смрт, која 
ни припаѓала нам, за ние да примиме живот што бил Негов.“ – 
Копнежот на вековите, 25. 
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Понеделник	 	 	 	 															23.	октомври

2. УСЛОВ ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ
а. Кој е условот за вечен живот? Матеј 19,16.17.

„Условот за вечен живот и сега е ист каков што бил секогаш - 
онаков каков што бил во рајот пред падот на нашите први родители - 
совршена послушност на Божјиот закон, совршена праведност. Кога 
вечниот живот би можел да се добие под било кој друг услов освен 
овој, би била доведена во опасност среќата на целата вселена. Би 
се создала можност гревот со сета своја несреќа и беда да стане 
бесмртен.“ – Патот кон Христа, 62.

„Христос не ги намалил барањата на законот. Со неверојатно јасни 
зборови Тој послушноста ја претставил како услов за вечен живот - 
тоа е истиот услов кој му е поставен на Адам пред да падне во грев. 
Господ денес не очекува од човекот ништо помалку отколку што 
очекувал од луѓето во Едем, - совршена послушност, неизвалкана 
праведност. Божјите барања во заветот на милоста се сеопфатни и 
наполно идентични со оние што му биле поставени на човекот во 
Едем - апсолутна хармонија со Божјиот закон кој е свет, праведен и 
добар.“ – Христовите очигледни поуки, 391.

„Како во Библијата што се прикажуваат два закона, од кои едниот 
е непроменлив и вечен, а другиот привремен и поминлив, така има 
и два завета. Заветот на милоста првпат е склучен со човекот во 
Едем, по сторениот грев, кога е дадено божествено ветување дека 
семето на жената ќе и стапне на змијата на главата. Тој сојуз на сите 
луѓе им нудел проштавање и поддршка од Божјата милост со цел во 
иднина, со вера во Христа да можат да бидат послушни. Ветен им е 
вечен живот под услов да му останат верни на Божјиот закон. На тоа 
патријарсите ја засновале својата надеж во поглед на спасението.“ – 
Патријарси и пророци, 370. 

б. Можат ли човечките суштества со своја сила да покажат 
совршена послушност? Исаија 64,6.

„Пред падот, Адам можел со послушност на Божјиот закон да 
оформи праведен карактер. Но тој тоа не го сторил, па поради 
неговиот грев и нашата природа станала грешна, и ние не сме во 
состојба себеси да се направиме праведни. Затоа што сме грешни, 
несвети, ние не можеме да му бидеме совршено послушни на 
светиот Закон. Ние немаме некоја своја предност со која би можеле 
да ги задоволиме барањата на Божјиот закон. Меѓутоа Христос ни 
овозможи решавање на проблемот. Тој живеел на Земјата соочен 
со истите неволји и искушенија со кои и ние се соочуваме. Живеел 
навистина безгрешен живот. Умре за нас и сега се нуди да ги земе 
нашите гревови а нам да ни ја даде својата праведност.“ – Патот 
кон Христа, 62.
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Вторник	 	 	 	 	 							24.	октомври
3. СОВРШЕНА ПОСЛУШНОСТ ПРЕКУ ХРИСТОС

а. Каква сигурност имаме преку Христовите заслуги? Јован 15,5; 
Филипјаните 4,13.
„Искупителот на светот, единородниот Син Божји, со својата 

совршена послушност кон законот, со својот живот и карактер, го 
откупил она кое било изгубено со падот во грев, и му овозможил 
на човекот да му биде послушен на тој свет закон на праведноста 
кој Адам го престапил. Христос не го заменил своето божество со 
човечка природа, туку го обединил божественото и човечкото; 
и во човечка природа Тој со својот живот го одржал законот во 
име на човекот. Гревовите на сите што го примиле Христа биле 
префрлени на Него, и Тој целосно ја задоволил Божјата правда.“ – 
Special Testimonies on Education, p. 21.

„Бидејќи паднатиот човек не можел со своја сила да го надвладее 
сатаната, Христос се спуштил од небесните царски дворови за да му 
помогне со својата обединета божествена и човечка сила. Христос 
знаел дека Адам во Едем, со неговите супериорни предности можел 
да ги издржи искушенијата на сатаната и да го победи. Тој исто така 
знаел дека човекот избркан од Едем, одделен од Божјата светлина 
и љубов од времето на неговиот пад, не може со сопствена сила 
да се спротивстави на искушенијата на сатаната. Со цел да му даде 
надеж на човекот и да го спаси од целосна пропаст, Тој се понижил  
и ја зел на себе човечката природа за да, со Неговата небеска сила 
обединета со човечката, би можел да допре до човекот во состојбата 
во која се наоѓал. Тој на паднатите синови и ќерки на Адам им дава 
сила која тие самите никако не би биле во состојба да ја стекнат, 
како би можеле во Негово име да ги надвладеат искушенијата на 
сатаната.“ – The Review and Herald, August 18, 1874. 
б. Што Даниел пророкувал во поглед на Христовата праведност? 

Даниел 9,24.
„Во Даниеловото пророштво за Христа е запишано како Тој ќе 

направи да бидат ‘избришани беззаконијата, за да биде доведена 
вечната правда’ (Даниел 9,24). Секоја душа може да рече: ‘Со 
Неговата совршена послушност Тој ги задоволи барањата на 
законот и мојата единствена надеж се наоѓа во тоа да гледам на 
Него како моја замена и гаранција, Кој во мое име совршено беше 
послушен на законот. Со вера во Неговите заслуги јас сум ослободен 
од осудата на законот. Тој ме облекува со Неговата праведност која 
одговори на сите барања на законот. Јас сум целосен во Оној Кој 
донесува вечна праведност’.“ - Selected Messages, bk. 1, p. 396.
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Среда	 	 	 	 	 							25.	октомври

4. ЈАГНЕ БЕЗ МАНИ

а. Со кој симбол Јован Крстител го претставил Христа на народот? 
Јован 1,29.

„Јован бил длабоко возбуден, кога го видел Исуса како понизен 
молител, Кој со солзи во очите барал потврда од Таткото. Кога 
Божјата слава го опкружила Христа и кога се слушнал Глас од 
небото, Јован го препознал знакот што му го ветил Бог. Тогаш тој 
знаел дека го крстил Спасителот на светот. Светиот Дух почивал 
на Него и со подадена рака, покажувајќи кон Исуса, Јован рекол: 
'Еве го Божјото Јагне, Кое ги зема на Себе гревовите на светот'.“ – 
Копнежот на вековите, 112.

б. Што рекол апостол Петар за Исус Христос? 1 Петрово 1,18.19.

„’Зашто во Него живее сета полнота на Божеството’ (Колосјаните 
2,9). Луѓето треба да разберат дека во агонијата на Голгота 
страдало и патело Божеството во лицето на Исуса Христа. Сепак 
Исус Христос, кого Бог го дал за откуп на светот, ја откупил црквата 
со својата сопствена крв. Небесното Височество страдало од 
верските фанатици, кои тврделе дека се најпросветлен народ на 
лицето на земјата.“ – The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 907.

„Додека грешникот гледа на Спасителот кој умира на Голгота 
и ја сфаќа божествената природа на Тој страдалец, се прашува 
зошто е направена оваа голема жртва, а крстот упатува на светиот 
Божји закон кој е прекршен. Христовата смрт е неотповиклив 
аргумент во корист на непроменливоста и праведноста на законот. 
Пророкувајќи за Христа, Исаија вели: ‘На Господа Му се свиде 
заради Неговата праведност да го возвеличи и прослави Законот’ 
(Исаија 42,21). Законот нема сила да му прости на злосторникот. 
Негова цел е да укаже на недостатоците на човекот, да ја увиди 
својата потреба за Оној кој ќе стане негов заменик, негова 
гаранција и негова праведност. Исус ја задоволува потребата на 
грешниот; бидејќи Тој на себе ги презел гревовите на престапникот. 
‘А Тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите 
беззаконија; казната за нашиот мир падна врз Него, а преку 
Неговите рани ние се излекувавме’ (Исаија 53,5). Господ можел да 
го порази грешникот и целосно да го уништи, но избрал план кој 
барал многу поголема жртва. Во својата голема љубов Тој им нуди 
надеж на безнадежните, давајќи го својот единороден Син да ги 
понесе гревовите на светот.“ – The Bible Echo, March 15, 1893.
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Четврток	 	 	 	 							26.	октомври

5. БОЖЕСТВЕН ПРЕДИЗВИК

а. Кое неодговорено прашање Исус Христос им го упатил на 
своите непријатели? Јован 8,46.

„Во својот живот на земјата, Христос развил совршен карактер, 
покажувајќи совршена послушност кон заповедите на својот 
Отец. Иако дошол на свет во човечки облик, станал подложен на 
законот, откривајќи им на луѓето дека ги носи нивните болести, 
нивните таги и нивната вина, сепак Тој не станал грешник. Пред 
фарисеите можел да каже: ‘Кој од Вас може да Ме обвини за грев?’ 
(Јован 8,46). Ниедна дамка на грев не се нашла на Него. Тој стоел 
пред светот како беспрекорно Јагне Божјо.“ – The Youth’s Instructor, 
December 29, 1898.

б. Како можеме да бидеме спасени? Јован 3,16-18.

„Како тогаш ќе се спасиме? 'Како Мојсеј што подигна змија во 
пустината,' така е подигнат Синот Човечки за секој што е измамен 
или каснат од змијата да може да погледне и да живее. 'Еве го 
Божјото Јагне, Кое ги зема на Себе гревовите на светот.' (Јован 1:29) 
Светлината што свети од крстот ја открива Божјата љубов. Неговата 
љубов нѐ привлекува кон Него. Ако не се спротивставуваме на оваа 
привлечна сила, ќе бидеме доведени пред крстот и ќе се покаеме 
за гревовите, кои го распнале Спасителот. Тогаш Божјиот Дух преку 
вера буди нов живот во душата. Мислите и желбите се доведуваат 
во потчинетост на Христовата волја. Срцето и умот се обновуваат 
според ликот на Оној што дејствува во нас, да си покори сѐ на Себеси. 
Тогаш Божјиот закон е запишан во мислите и срцето, па можеме да 
кажеме со Христа: 'Наоѓам задоволство да ја творам Твојата волја, О 
Боже мој.' (Псалм 40:8).“ – Копнежот на вековите, 175.176. 

Петок	 	 	 	 	 	 							27.	октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Објасни ги стиховите од Исаија 53,4.5.
2. Како Библијата ја објаснува човечката правда?
3. Како можеме да ја прикажеме совршената послушност кон 

Божјиот закон?
4. Што докажува Христовата смрт на Голгота?
5. Кој предизвик го упатил Христос на Неговите непријатели?    
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Сабота,	4.	ноември	2017.

Прилог во првата сабота во месецот за 
литература во мисионските полиња

Иако во 21. век интернетот, книгите 
во електронски формат и други врсти 
на електронски помагала претставуваат 
современ начин за ширење на Евангелието, 
сè уште постои разновиден и единствен 
метод за презентација кој ниту еден метод 
не може да го замени: печатениот збор е 
еден од најефикасните начини за ширење 
на Евангелието до најоддалечените места на 
земјата кои се дури и без електрична енергија. 
На овој начин добрата вест продира до некогашните 
комунистички, атеистички и муслимански земји и може да се шири 
врз база на личен контакт. Слугинката Господова изјавила: „Нашите 
публикации кои ги содржат библиските вистини треба да бидат расеани 
како есенски лисја“ (In Heavenly Places, 323). „Нашите публикации 
треба да бидат насекаде разделени. Отпечатете ги на повеќе јазици. 
Третата ангелска порака треба да биде изложена преку ова орудие и 
живо поучување. Разбудете се сите кои верувате во вистината за ова 
време. Ваша должност е сега да ги употребите сите орудија кои ви се на 
располагање како би им помогнале на оние кои ја разбираат вистината за 
да можат да ја објават“ (9 Сведоштво, 62).

„Објавете, прославете и кажете: ‘Господ го спаси Својот народ, 
Израелевиот Остаток!“ (Еремија 31,7). Божјиот народ, остатокот 
Израелов, треба да ја објави добрата вест за спасението. И додека ние 
имаме прилично залихи на Библии, книги и брошури за евангелизирање, 
постојат голем број на оние кои ја немаат таа привилегија. Наша должност 
и чест е да го поддржиме ширењето на литература во различните области 
ширум светот. Библијата е преведена на многу јазици и дијалекти, меѓутоа 
важните книги како: „Патот кон Христа“ и „Големата борба“ сè уште не се 
достапни до милиони читатели. Што мислите за идејата да ги поделиме 
саботно-школските лекции на оние кои трагаат за сегашната вистина?

 Размислувајте за пацифичките острови и африканските земји до кои сè 
уште не допрела веста за реформацијата. Да го имаме на ум ветувањето 
запишано во Проповедник 11,1: „Фрли го својот леб во водата, и ќе го најдеш 
после многу време.“ Мораме да го прошириме знаењето на Божјата Реч 
пред да биде доцна. Можеби нема веднаш да ги видиме резултатите на 
својата работа,  но нема да помине многу време пред да бидеме сведоци 
на богата жетва кога доцниот дожд ќе се излее во полнота. Да бидеме 
мудри служители кои собираат богатство на небото, а не на оваа земја.

Благодарни сме на сѐ што нашите браќа, сестри и пријатели ширум 
светот направиле во минатото – меѓутоа сега потребите се поголеми 
отколку било кога порано. Да бидеме поради тоа дарежливи во ова дело!

Генерална конференција Отсек за издаваштво
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5.	лекција				 	 	 					Сабота,	4.	ноември	2017.

Оправдување со вера
„И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку 

нашиот Господ, Исус Христос.“ - Римјаните 5,1.

„Светлината која ми е дадена од Бога ја става оваа важна тема над 
секое друго прашање во мојот ум. Оправдувањето во потполност е 
дело на благодатта и не е производ на какви било дела што паднатиот 
човек може да ги направи.“ – Faith and Works, p. 20.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Selected Messages, bk. 1, pp. 389–398.

Недела	 	 	 	 	 							29.	октомври

1. УСЛОВИ ЗА ОПРАВДУВАЊЕ

а. Под кој услов грешникот единствено може да биде оправдан? 
Дела 16,31; Галатјаните 3,11.

„Кога Бог го помилува грешникот, му ја простува казната што 
ја заслужува, и го третира како да не згрешил. Тој го прима во 
божествена милост и го оправдува преку заслугите на Христовата 
праведност. Грешникот може да се оправда само преку вера во 
откупот даден преку Божјиот љубен Син, кој станал жртва за 
гревовите на светот врз кој почивала вина. Никој не може да се 
оправда со сопствени дела. Човекот може да се ослободи од вината 
за гревот, од осудата на законот и казната  за престапот само преку 
страдањето, смртта и воскресението Христово.“ – Selected Messages, 
bk. 1, p. 389.

б. Верата е услов под кој Бог му простува и го оправдува  
грешникот. Како таа делува? Матеј 15,22-28; Марко 9,20-24. 

„Бог сметал дека е соодветно да ја одреди верата како услов 
за помилување на грешниците – не затоа што во верата постои 
некаква доблест со која би заслужиле спасение, туку затоа што со 
верата можеме да се фатиме за Христовите заслуги кои се дадени 
како лек против гревот. Верата може да ја истакне Христовата 
совршена послушност наместо престапот и предавството на 
грешникот.“ Selected Messages, bk. 1, p. 366.367.
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Понеделник	 	 	 	 	 							30.	октомври

2. ПРИМЕР ЗА ОПРАВДУВАЊЕ - АВРАМ
а. Како била припишана правдата на Аврам? Какви заслуги 

имаат делата во здобивање на праведноста? Битие 15,1.5.6.

„Нека на сите им биде јасно и разбирливо дека со своите заслуги 
созданието не е во можност да оствари ништо во својата положба 
пред Бога или во Божјиот дар за нас. Доколку верата и делата 
можат на било кој да му го обезбедат дарот на спасението, тогаш 
Создателот е обврзан кон созданието. Овде лежи можност лагата 
да се прикаже како вистина. Ако некој човек може да го заслужи 
спасението со нешто што ќе направи, тогаш тој се наоѓа во истата 
положба како и католикот кој чини покора за своите гревови. Тоа 
значи дека спасението делумно е долг и може да се заработи како 
плата. Ако човекот не може со никакви свои добри дела да го 
заслужи спасението, тогаш тоа мора да биде целосно од благодатта, 
и човекот го прифаќа како грешник, бидејќи го прифаќа Исуса и 
верува во Него. Тоа е во целост бесплатен дар. Оправдувањето со 
вера е надвор од секоја расправа. Сите расправии се завршуваат 
штом ќе стане јасно дека заслугите на паднатиот човек во неговите 
добри дела никогаш не можат да му обезбедат вечен живот. 
Светлината која ми е дадена од Бога ја става оваа важна тема над 
секое друго прашање во мојот ум. Оправдувањето е целосно од 
благодатта и не е производ на ниедно дело што паднатиот човек 
може да го направи.“ - Faith and Works, pp. 19, 20. 

б. Врз основа на искуството на Аврам, како се припишува 
правдата на грешникот? Римјаните 4,1-8.

„Правдата е послушност на законот. Законот бара правда; и тоа 
грешникот му го должи на законот; но тој е неспособен да ја изврши. 
Единствениот начин со кој може да се постигне праведноста е 
преку верата. Со вера тој може да ги изнесе пред Бога Христовите 
заслуги, а Господ послушноста на својот Син ја припишува на сметка 
на грешникот. Христовата правда се прифаќа наместо неуспехот на 
човекот и Бог ја прима и простува и ја оправдува верната душа 
која се кае, се однесува кон неа како да е праведна и ја љуби како 
што Го љуби својот Син. На овој начин преку верата се припишува 
правдата, и помилуваната душа напредува од милост во милост, 
од светлина во поголема светлина. Таа може со радост да каже: ‘Тој 
нè спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по 
Својата милост, преку бањата на преродување - и обновувањето 
од Светиот Дух, Кого изобилно Го излеа на нас преку Исус Христос, 
нашиот Спасител, та оправдани со Неговата благодат да станеме 
по надеж наследници на вечниот живот’ (Тит 3,5-7).“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 367.
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Вторник	 	 	 	 	 							31.	октомври

3. ЖЕНАТА СО ПРОБЛЕМОТ НА ТЕЧЕЊЕ НА КРВТА

а. Што се случило на патот кога Господ се упатил кон домот на 
Јаир? Марко 5,22-27.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Додека Исус поминувал, таа ја испружила раката и одвај се 
допрела до работ на Неговата облека. Во тој момент знаела дека 
е излекувана. Во тој единствен допир била сосредоточена верата 
на нејзиниот живот и во истиот момент болката и слабоста и 
отстапиле место на силата и совршеното здравје...

Спасителот го разликувал допирот на верата од случајниот 
допир на невнимателното мноштво. Ваквата доверба не смее да 
остане незабележана. Тој сакал на оваа понизна жена да и упати 
зборови на утеха, кои за неа ќе бидат извор на радост, зборови што 
ќе бидат благослов за Неговите следбеници до крајот на времето...

Тој не дал можност за суеверие дека самиот допир од Неговата 
облека донесува исцелување. Исцелувањето не доаѓа преку 
надворешниот допир со Него, туку преку верата, која цврсто се држи 
за Неговата божествена сила.“ – Копнежот на вековите, 343-347.

б. Што ја правело разликата меѓу случајните допири на 
мноштвото луѓе и допирот на болната жена на Неговата 
облека? Марко 5,28-34.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Љубопитната толпа која се притискала околу Исуса осознала 
дека не прима животна сила од допирот со Него. Но, кога бедната,  
и напатена жена, која веќе дванаесет години била болна, во својата 
голема потреба ја пружила раката и го допрела крајот на Неговата 
облека, таа ја почувствувала исцелителната сила. Нејзиниот допир 
бил допир на вера, а Христос го препознал тој допир. Знаел дека 
сила излегла од Него... Верата која нѐ доведува во жив допир со 
Христа од наша страна мора да вклучува врвна желба, совршена 
доверба и целосна посветеност. Оваа вера работи со љубов и ја 
прочистува душата. Таа во животот на Христовиот следбеник 
доведува до вистинска послушност кон Божјите заповеди; љубовта 
кон Бога и љубовта кон човекот ќе биде резултатот на живата врска 
со Христа.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 334.
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Среда	 	 	 	 	 	 												1.	ноември
 

4. ИСЦЕЛУВАЊЕ НА ХРОНИЧНИОТ ПАРАЛИТИК 
 

а. Како парализираниот реагирал на заповедта на Господ? Што 
можеме да научиме од неговиот пример? Јован 5,1-9.

„Од едноставните библиски извештаи за тоа како Исус ги 
лечел болните, можеме да научиме нешто и за тоа како треба 
да веруваме во Него за да можеме да добиеме простување на 
гревовите. Да го разгледаме извештајот за парализираниот во 
Витезда. Сиротиот страдалник бил сосема беспомошен; не се 
служел со нозете околу триесет и осум години. Сепак Исус му 
наредил: ‘Стани земи ја својата постела и оди’ (Јован 5,8). Болниот 
можел да каже: ‘Господе, ако ме излечиш, ќе го послушам Твојот 
збор.’ Но, не, тој им верувал на Христовите зборови, верувал дека 
веќе е излечен и веднаш се обидел да оди; сакал да оди и одел. 
Го сторил тоа според зборовите на Христа, и Бог му дал сила. Бил 
излечен.“ – Патот кон Христа, 50.

б. Кој пример на човек на кого му е повратено здравјето треба 
да го следиме? Марко 11,24.
 
„И вие како грешници сте во слична положба. Вие не можете да 

се покаете за гревовите од минатото, не можете да го промените 
своето срце, не можете себеси да се направите свети. Но Бог 
ветува дека сето тоа ќе го стори за вас преку Христа. Вие морате да 
верувате во тоа ветување. Морате да ги признаете своите гревови 
и да му се предадете на Бога. Мора да сакате да Му служите. И 
штом го направите тоа, Бог ќе го исполни зборот што ви го дал. Ако 
верувате во ветувањето - верувате дека гревовите ви се простени 
и дека сте чисти - Бог така прави; вие сте излечени, исто како што 
Исус му дал сила на парализираниот да оди кога тој поверувал 
дека е излечен. Така е штом верувате во тоа.

Не чекајте да почувствувате дека сте излечени, туку речете: 
‘Верувам, тоа е така, не затоа што јас тоа го чувствувам, туку затоа 
што Бог така ветил’...

Со ова ветување е поврзан и услов - да се молиме во согласност 
со Божјата волја. Меѓутоа, токму Божја волја е да нè исчисти од 
гревот, да нѐ направи Свои деца, и да нè оспособи да живееме 
свет живот. Така ние можеме да се молиме за тие благослови, 
да веруваме дека ги примаме и да му заблагодариме на Бога 
што сме ги примиле. Наша привилегија е што одиме кај Исус да 
се исчистиме и да стоиме пред Законот без срам или грижа на 
совеста. ‘Сега нема никаква осуда над оние кои се во Исуса Христа 
и кои не живеат според телото туку според Духот’ (Римјаните 8,1).“ 
– Патот кон Христа, 51.
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Четврток	 	 	 	 												2.	ноември

5. ПОКАЖУВАЊЕ НА ВЕРА

а. За да добиеме вера, каде треба да бараме? За каква цел е 
дадена? Евреите 12,2; Јован 6,29.

_______________________________________________________________________

„Иако грешникот не може да се спаси со своја сила, тој сепак 
мора нешто да преземе за да си обезбеди спасение. Христос вели: 
'Оној што доаѓа при Мене нема да го истерам надвор' (Јован 6,37). 
Значи, ние мораме да дојдеме кај Него; и ако се каеме за нашите 
гревови, мораме да веруваме дека Тој ќе нѐ прими и ќе ни прости. 
Верата е дар од Бога, но од нас зависи дали ќе ја оживотвориме. 
Верата е рака со која душата ја прифаќа милоста - понудениот 
Божји дар.“ – Патријарси и пророци, 431.  

б. Како Павле ја објаснува верата? Какво дополнително 
објаснување е дадено преку Духот на пророштвото? Евреите 
11,1-3.

_______________________________________________________________________

„Верата не е темел на нашето спасение, но таа е голем благослов 
– око со кое гледаме, уво со кое слушаме, нога со која одиме, рака 
со која се држиме. Таа е средство, а не цел. Кога Христос го дал 
својот живот за спас на грешниците, зошто да не се користам со 
тој благослов? Јас со вера се фаќам за тоа,  и таа вера е суштина на 
она на кое се надевам, доказ за она што е невидливо. Потпирајќи 
се на тоа и верувајќи, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус 
Христос.“ – Тhe SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1073.

Петок	 	 	 	 	 	 												3.	ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што е потребно за да се оправдаме?
2. Како можеме да покажеме дека оправдувањето не се добива 

со дела?
3. Која поука можеме да ја научиме од искуството на жената во 

толпата од луѓе која се собирала околу Исуса?
4. Што му овозможило на болниот да го прими благословот, а 

исто така ќе ни овозможи и на нас да добиеме благослов?
5. Како можеме да добиеме и да имаме корист од верата?
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6.	лекција			 	 	 	 					Сабота,	11.	ноември	2017.
 

Верата која оправдува
„Нели со дела беше оправдан Авраам, нашиот татко, откако 

врз жртвеникот го положи својот син Исак? Гледаш ли дека верата 
дејствуваше заедно со делата негови, и дека преку делата, верата 

стана совршена? И се изврши Писмото, кое вели: „Му поверува 
Авраам на Бога, и тоа му се сметаше за праведност”, и тој се нарече - 

пријател Божји.“ – Јаков 2,21-23.

„Верата која оправдува секогаш прво доведува до вистинско 
покајание, а потоа добри дела, кои се плод на таа вера.“ – Our High 
Calling, p. 52.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Selected Messages, bk. 1, pp. 377–382.

Недела	 	 	 	 	 	 				5.	ноември

1. ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОПАСНИ ИДЕИ

а. Кој неурамнотежен поглед во прикажувањето на верата и 
делата слугинката Господова настојувала да го исправи? 

_______________________________________________________________________

„Присуствував на состанокот на кој имаше насобрано многу 
луѓе. Во мојот сон ти го изнесуваше предметот на верата и 
припишаната Христова праведност преку верата. Неколку пати 
повтори дека делата не значат ништо и дека тие не се никаков 
услов. Тој предмет беше изнесен на таков начин така што знаев 
дека луѓето ќе бидат збунети и нема да добијат вистинска слика во 
однос на верата и делата и затоа решив да ти пишам. Ти премногу 
исклучително ја изнесуваш оваа материја. Постојат услови под кои 
можеме да примиме оправдување и посветување и Христовата 
праведност. Јас знам што ти сакаш да кажеш, но на многу умови 
оставаш погрешен впечаток. Иако добрите дела нема да спасат 
ниедна душа, сепак е невозможно дури и една душа да биде 
спасена без добри дела.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 377.

б. Каква светлина можеме да добиеме од Библијата во врска со 
условите за вечен живот? Матеј 19,16.17.20.21.

_______________________________________________________________________
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Понеделник	 	 	 	 	 				6.	ноември

2. НЕЕФЕКТИВНОСТА НА НЕФОРМАЛНАТА ВЕРА 
а. Како Павле објаснува дека неформалната вера на Божјите 

следбеници не е доволна? Римјаните 10,2.3. Каква вера им е 
потребна? Римјаните 10,10.

„Верата која доведува до спасение не е една формална вера, 
тоа не е само согласност на умот, тоа е верување вкоренето во 
срцето кое го прифаќа Христа како личен Спасител, увереност дека 
може да ги спаси сите што доаѓаат кај Бога преку Него. Да веруваш 
дека Тој ќе ги спаси другите, но не и дека ќе те спаси тебе, не е 
вистинска вера.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 391.

„Припишувањето на Христовата праведност доаѓа преку вера 
која оправдува, и ова е оправдувањето за кое Павле толку сериозно 
се трудел.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 397.

б. Што покажува дали имаме само неформална вера или вера 
која оправдува? Јаков 2,18.

„Иако (верникот) е оправдан заради Христовите заслуги, не 
му е дозволено да чини неправда. Верата работи со љубов и ја 
чисти душата. Верата пупи и цвета и донесува жетва од драгоцени 
плодови. Таму каде има вера, се појавуваат добри дела. Болните 
се посетуваат, сиромашните се згрижуваат, сираците и вдовиците 
не се запоставени, голите се облечени, сиромашните се нахранети. 
Христос одел и правел добро, и кога луѓето се обединети со Него, 
тие ги љубат Божјите деца, а кротоста и вистината ги управуваат 
нивните чекори. Изразот на лицето го открива нивното искуство, 
а луѓето знаат дека тие биле со Исус и се научиле од Него. Христос 
и верникот стануваат едно, и Неговата убавина на карактерот 
се открива во оние кои се живо поврзани со Изворот на моќта и 
љубовта. Во Христа се наоѓа богата ризница на праведност коа 
оправдува и милост која посветува.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 398.

„Постојат многу луѓе кои имаат легална, формална вера. Тие 
номинално го прифатиле Христа како Спасител на светот, но тие 
немаат докази во нивните срца дека Тој е нивниот личен Спасител, 
дека им ги простил гревовите, дека имаат жива врска со Бога 
изворот на сета светлина. Не можете да ги учите другите за Исуса 
и Неговата праведност, не можете да ја прикажете Неговата 
неспоредлива љубов и полнотата на Неговата благодат, не можете 
да го претставите како христијанин во целина, како Утешител и 
водич на човекот, освен ако вашето срце не е исполнето со Неговата 
љубов. Не можете да бидете во состојба да го претставите како Бог 
на сочувство и љубов освен ако не можете да кажете: ‘Вкусив и 
знам дека Господ е добар’.“ – The Signs of the Times, September 2, 1889.
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Вторник	 	 	 	 	 				7.	ноември

3. ВЕРА КОЈА ОПРАВДУВА
а. Кога грешникот е оправдан со вера? Во каква состојба треба 

да ја одржи душата? Дела 16,30.31.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Вие сте ги признале своите гревови и во срцето сте решиле 
да ги отфрлите. Сте донеле одлука да му се предадете на Бога. 
Појдете сега кај Него, молете Го да ги измие вашите гревови и да 
ви даде ново срце.“ – Патот кон Христа, 49.

„Кога грешникот што се кае скрушено пред Бога, признавајќи 
го Христовото помирување во негово име, и го прифаќа ова 
помирување како негова единствена надеж во овој и во идниот 
живот, неговите гревови се простени. Ова е оправдување со 
вера. Секоја душа која целосно ќе ја сообрази својата волја со 
Божјата, која искрено се кае и верува во откупителните  заслуги на 
Спасителот, напредува од сила во сила, од слава во слава.“ – Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1070.

б. Како апостол Павле ја опишува верата која овозможува 
оправдување? Галатјаните 5,6. 

_______________________________________________________________________

„Спасоносната вера е зделка преку која оние кои го примаат 
Христа, стапуваат во заветен однос со Бога. Вистинската вера е 
живот. Живата вера тоа е зголемување на животната сила, тоа е 
доверба со помош на која душата станува победоносна сила.“ – 
Копнежот на вековите, 347.

в.  Што ќе направи оваа вера за оној кој ја поседува? Матеј 21,21.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Кога душата ќе го прифати Христа како единствена надеж за 
спасение, тогаш се покажува вистинска вера. Таа вера го наведува 
оној кој ја поседува сите склоности на својата душа да ги предаде 
на Христа; неговото разбирање е под контрола на Светиот Дух, 
а неговиот карактер се обликува според божественото подобие. 
Неговата вера не е мртва вера, туку вера која работи со љубов 
и го наведува да ја согледа Христовата убавина и да се стопи со 
божествениот карактер.“ – Selected Messages, bk. 1, pp. 391, 392.



34 Библиски лекции - Октомври - Декември 2017

Среда	 	 	 	 	 	 														8.	ноември

4. ПРИМЕР НА ВЕРА КОЈА ОПРАВДУВА

а. Што докажува дека Аврам поседувал не само неформална 
вера туку вера која оправдува? Јаков 2,21-23.

_______________________________________________________________________

„Апостол Јаков видел дека ќе се појават опасности при 
презентирањето на предметот на оправдување со вера, и тој се 
трудел да докаже дека вистинската вера не може да постои без 
соодветни дела. Го истакнал искуството на Аврам. ‘Гледаш ли’ – 
кажува тој – ‘дека верата дејствуваше заедно со делата негови, и 
дека преку делата, верата стана совршена’. Така вистинската вера 
го наведува верникот да чини и добри дела. Верата и послушноста 
донесуваат вистински и драгоцени искуства.

Постои вера која не е спасувачка вера. Божјата реч вели дека 
и злите духови веруваат, а треперат. Таканаречената вера која не 
работи со љубов и не ја чисти душата, никого нема да оправда... 
Авраам му верувал на Бога. Како знаеме дека верувал? Неговите дела 
сведочеле каков е карактерот на неговата вера, и неговата вера му 
била пресметана во правда.“ – The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 936.

б. Кои јасни упатства Исус честопати ги повторувал, дури и на оние 
кои откриле дека биле оправдани со вера? Јован 5,14. 

_______________________________________________________________________

„Верата која нѐ доведува во жив допир со Христа од наша страна 
мора да вклучува најголема наклонетост, целосна посветеност и 
совршена доверба. Оваа вера работи со љубов и ја чисти душата. 
Таа во животот на Христовиот следбеник доведува до вистинска 
послушност кон Божјите заповеди; резултатот на живата врска со 
Христа ќе биде љубовта кон Бога и љубовта кон луѓето.“ – Selected 
Messages, bk. 1, p. 334.

„Додека Бог работи во срцето, а човекот му ја предава својата 
волја на Бога и соработува со Него, во неговиот живот се покажува 
она што Бог го прави од страна на Светиот Дух и постои хармонија 
меѓу намерите на срцето и животните постапки. Секој грев мора 
да биде отфрлен како одвратно нешто кое го распнало  Господа на 
животот и славата, и верникот мора да има искуство на постојано 
напредување, постојано чинејќи Христови дела. Благословот на 
оправдувањето се задржува со постојано предавање на волјата и 
постојана послушност.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 397.
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Четврток	 	 	 	 	 	 				9.	ноември

5. ИЛУСТРАЦИИ НА ВИСТИНСКА ВЕРА  

а. Што трговецот бил подготвен да жртвува за да го добие 
вистинскиот бисер? Што е претставено со вистинскиот бисер? 
Матеј 13,45.46. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христовата праведност, како чист, сјаен бисер, нема недостиг, 
нема дамки. Никакво човечко дело не може да го усоврши 
големиот и скапоцениот Божји дар, зашто тој е без мана. Во Христа 
се ‘скриени сите богатства на мудроста и на знаењето’ (Колосјаните 
2,3).“ – Христовите очигледни поуки, 115.

б. Зошто мнозина не го наоѓаат овој прекрасен бисер, Христовата 
праведност? Откровение 3,17.

_______________________________________________________________________

„Постојат луѓе кои навидум постојано го бараат небесниот бисер, 
но не се откажале наполно од своите лоши навики. Тие не си умираат 
себеси за да може Христос да живее во нив и затоа не го наоѓаат 
својот скапоцен бисер; уште не го совладале несветото славољубие 
и својата склоност кон световните привлечности, не го зеле на себе 
својот крст ниту пошле по Христа по пат на самооткажување и жртва. 
Речиси христијани, но не наполно христијани, тие навидум се близу 
до небесното царство, но не успеваат да влезат во него. Речиси, но 
не и потполно спасен, значи не речиси, туку потполно загубен.“ – 
Христовите очигледни поуки, 118.

Петок	 	 	 	 	 	 									10.	ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Иако не сме спасени од страна на нашите дела, што ќе биде 
видливо во животот на оној кој е оправдан со вера?

2. Што ја покажува разликата помеѓу вистинската вера и 
неформалната вера?

3. Што ќе направи вистинската вера за оној што ја поседува?
4. Каква важна врска постои помеѓу верата и делата? 
5. Која голема опасност  ги демне оние кои изгледаат како 

христијани?



36 Библиски лекции - Октомври - Декември 2017

7.	лекција		 	 	 	 						Сабота,	18.	ноември	2017.

Повик на покајание
„Бог со десницата Своја Го возвиси Него, Зачетникот и Спасителот, 

за да му даде покајание и простување на гревовите на Израел.“ – 
Дела 5,31.

„Повикот и оправдувањето не се едно исто. Повикот е привлекување 
на грешникот кон Христа, и тоа е дело кое го врши Светиот Дух врз 
срцето, осведочувајќи го за гревот и повикувајќи го на покајание.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 390.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Signs of the Times, February 14, 1895; 
                                                         July 29, 1913.

Недела	 	 	 	 	 								 		12.	ноември

1. БОЖЕСТВЕНО ЖАЛЕЊЕ ПОРАДИ ГРЕВОТ

а. Што сме повикани да направиме како Бог би ни ги простил 
нашите гревови? Дела 3,19. 

_______________________________________________________________________

б. Што секогаш ќе го придружува вистинското покајание и како 
тоа ќе влијае на срцето и на животот? 2 Коринтјаните 7,9.10.

„Во покајанието е вклучена жалост поради гревот и одвојување 
од него. Ние нема да го отфрлиме гревот ако не ја увидиме неговата 
расипаност; сè додека нашето срце не се откаже од него, нема да 
има никаква вистинска промена во нашиот живот.“ – Патот кон 
Христа, 23.

„Често тагуваме, бидејќи нашите зли дела донесуваат непријатни 
последици по нас самите, но тоа не е покајание. Вистинската тага 
поради гревот е резултат на делувањето на Светиот Дух. Духот 
ја открива неблагодарноста на срцето, кое го омаловажило и 
растажило Спасителот и во покајание нѐ доведува до подножјето 
на крстот. Со секој грев Исус повторно е ранет. И кога ќе го 
насочиме погледот кон Оној, Кого сме го раниле, тогаш плачеме 
поради гревовите со кои сме Му нанеле страдање. Таквиот плач нѐ 
наведува да се откажеме од гревот.“ – Копнежот на вековите, 300.
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Понеделник	 	 	 	 	 								 		13.	ноември

2. ДАРОТ НА ПОКАЈАНИЕТО 

а. Како молитвата на Давид ја илустрира природата на 
вистинското покајание? Псалм 51,1-4, 10-13.

„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. Копнеел за радоста на 
светоста – за обновување на хармонијата и заедницата со Бога.“ – 
Патот кон Христа, 25.

б. Што Библијата учи за изворот на вистинското покајание? 
Римјаните 2,4.

„Ние не можеме да се покаеме без Христовиот Дух, кој ја буди 
нашата совест, како што не можеме да добиеме ниту простување 
без Христа. 

Христос е извор на секоја добра побуда. Само Тој може да всади 
во срцето непријателство кон гревот. Секоја желба за вистината 
и за чистота, секое осведочување за нашата сопствена грешност 
е доказ дека Неговиот Дух делува на нашите срца.“ – Патот кон 
Христа, 26.

в. Како можеме да добиеме такво покајание? Матеј 11,28; Дела 
5,31.

„Живата реч не учи дека грешникот мора да се покае пред 
да може да го послуша Божјиот повик: ‘Дојдете кај Мене сите 
изморени и обременети и Јас ќе ви дадам одмор.’ Луѓето мораат 
да дојдат кај Христа затоа што го гледаат како свој Спасител, 
нивен единствен помошник, за да можат да бидат оспособени 
да се покајат; бидејќи ако можат да се покајат без да дојдат кај 
Христа, тие исто така можат да се спасат без Христа. Доблеста која 
извира од Христа доведува до вистинско покајание... Покајанието 
е Христов дар исто како и простувањето, и не може да се најде 
во срцето на кое не делува Исус. Не можеме да се покаеме без 
Христовиот Дух кој ќе ја разбуди совеста повеќе отколку што 
можеме да бидеме помилувани без Христа. Христос го привлекува 
грешникот со својата љубов покажана на крстот, а тоа го омекнува 
срцето, влијае на умот и доведува до покајание во душата“ – Тhe 
Review and Herald, April 1, 1890.
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Вторник	 	 	 	 	 	 		14.	ноември

3. УСЛОВИ ПОД КОИ ДОБИВАМЕ ПРОСТУВАЊЕ
а. Кои се условите за добивање на простување утврдени во 

Божјото Слово? Изреки 28,13; Јаков 5,16.

„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 
покаеме своите престапи, туку оној кој признава и го остава својот 
грев добива милост.“ – Патот кон Христа, 37.

б. Кога сме го навредиле нашиот брат или сестра, кого ние исто 
така сме навредиле? Што треба да нѐ научи на нашата должност 
кон нашиот брат или сестра? Матеј 25,40; 1 Петрово 4,8.

„Признајте му ги своите гревови на Бога, кој единствено може 
да ви прости, а своите грешки еден на друг. Ако сте го навредиле 
својот пријател или сосед, треба да ја признаете својата вина, а 
негова должност е од срце да ви прости. Потоа треба да побарате 
простување и од Бога, бидејќи братот што сте го повредиле е 
Божја своина, па ранувајќи го него сте му згрешиле и на неговиот 
Создател и Откупител.“ – Патот кон Христа, 37.

в. На кого треба да ги исповедаме своите гревови? Како треба да 
се исповеда гревот? Псалм 32,5; Матеј 5,23.24.

„Вистинското признание е секогаш со специфичен карактер 
и се однесува на одредени гревови. Тие се понекогаш од таков 
карактер што можат да се признаат само на Бога; или пак тоа се 
зли дела кои мораат да им се признаат и на оние кои поради нив 
претрпеле штета; или тоа можат да бидат јавни гревови кои треба 
јавно да се признаат. Сите признанија мораат да бидат јасни и 
целосни, мораме да ги признаеме токму оние гревови за кои сме 
виновни.“ – Патот кон Христа, 38.

„Гревовите од приватен карактер треба да се исповедаат на 
Христос, единствениот посредник помеѓу Бога и човекот. Бидејќи 
‘ако некој згреши, кај Отецот имаме Застапник, Исус Христос, 
Праведникот’ (1 Јованово 2,1). Секој грев е престап против Бога и 
треба да се признае преку Христа. Секој јавен грев треба јавно и да 
се признае.“ – Gospel Workers, p. 216.
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Среда	 	 	 	 	 	 												15.	ноември

4. ОПАСНОСТ ОД САМООПРАВДУВАЊЕ
а. Кога Господ ги прашал Адам и Ева за нивниот грев, како 

нивниот одговор подразбирал дека тоа всушност не е нивна 
вина? Битие 3,12.13.

„Бидејќи јаделе од забранетиот плод, Адам и Ева ги исполнило 
чувство на срам и ужас. Најпрвин размислувале за тоа како да го 
оправдаат својот грев и да ја избегнат смртната казна од која се 
ужасувале. Кога Господ ги распрашал за нивниот грев, Адам одговорил, 
префрлувајќи ја вината делумно на Бога, а делумно на својата 
придружничка: ‘Жената која ми ја даде Ти, таа ми даде од дрвото, и 
јас јадев.’ Жената ја префрлила вината на змијата велејќи: ‘Змијата 
ме измами, и јас јадев’ (Битие 3,12.13). Зошто си ја создал змијата? 
Зошто си дозволил да влезе во Едем? Овие прашања биле вклучени 
во нејзиниот изговор поради направениот грев прогласувајќи го Бога 
одговорен за нивниот пад.“ – Патот кон Христа, 40.

б. Кое е вообичаеното искушение за некој кој е фатен во престап, 
и зошто тој став го прави таквото признавање неефикасно? Јов 
9,20; Лука 16,15.

„Духот на самооправдување потекнува од таткото на лагата 
и се има покажано во сите синови и ќерки Адамови. Ваквите 
признанија не се вдахновени со божествениот Дух и Бог не може 
да ги прифати. Вистинското покајание го наведува човекот сам да 
ја понесе својата вина и да ја признае без измама или лицемерие.“ 
– Патот кон Христа, 40.

в. Колку конкретно Павле го признал својот грев? Каков понизен 
став тој имал после неговото обратување? Дела 26,10.11.

„Примерите на вистинско покајание и понизност, запишани во 
Божјото слово, ни откриваат подготвеност за признавање без изговор 
за гревот или обид за самооправдување. Павле не се обидел да се 
оправда; тој го слика својот грев во најтемни бои, не обидувајќи се да 
ја намали својата вина. Тој вели: ‘Многумина од светите ги затворав 
во темница, примајќи власт од главатарите свештенички; и кога 
ги убиваа давав глас за тоа. И по сите синагоги мачејќи ги често, ги 
принудував на хулење; и прекумерно разјарен против нив ги гонев 
дури и до туѓите градови’ (Дела 26,10.11). Не се ни двоумел да изјави 
дека ‘Христос Исус дојде на светот да ги спаси грешниците, од кои јас 
сум прв’ (1.Тимотеј 1,15).“ – Патот кон Христа, 41.
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Четврток	 	 	 	 	 	 		16.	ноември

5. СÈ ИЛИ НИШТО
а. Што Бог бара да Му дадеме, и што вклучува тоа? Изреки 23,26; 

Лука 14,33.

„Бог бара целосно предавање на срцето, пред да може да дојде 
до оправдување.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 366.

„Давајќи му се себеси на Бога, ние безусловно мораме да го 
отфрлиме сето она што би можело да нè одвои од Него. Затоа 
Спасителот вели: ‘Така, секој од вас кој нема да се откаже од сѐ 
што има, не може да биде Мој ученик.’ (Лука 14,33). Мораме да се 
откажеме од сето она што би можело нашето срце да го одврати од 
Бога. Мамонот е идол на мнозина. Љубовта кон парите, желбата 
за богатство, е златен синџир што ги врзува за сатаната. Други 
обожаваат углед и световна чест. Животот исполнет со себично 
безделничење и неоптоварен со одговорности е идол на трети. Но 
овие ропски окови мораат да се раскинат. Не можеме половично 
да му припаѓаме на Господа, а половично на светот. Ние не сме 
Божји деца ако не сме тоа во целост.“ – Патот кон Христа, 44.

б. Зошто била слушната молитвата на цариникот за милост? Лука 18,13.14. 
„Молитвата на цариникот била примена затоа што тој признавал 

дека зависи од Бога и што се трудел свој потпирач да најде кај 
Семожниот. Сам во своите очи не заслужувал ништо друго освен 
срам. Така мора да се гледаат себеси сите што го бараат Бога. Само 
со вера,  вера која отфрла секакво потпирање врз себе молителот 
во неволја може да се поврзе со изворот на бесконечната сила.

Никакви формални обреди не можат да ја заменат едноставната 
вера и целосното отфрлање на својата стара необратена природа, 
своето старо јас. Меѓутоа, никој не е во состојба целосно да се 
ослободи од својата стара природа. Ние единствено можеме да 
се потпреме врз Христа Тој да ја изврши таа промена во нас.“ – 
Христовите очигледни поуки, 159.
Петок	 	 	 	 	 									17.	ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кои две работи се вклучени во вистинското покајание?
2. Зошто покајанието е дар кој го добиваме, а не нешто што ние 

треба да го направиме?
3. Што мораме да направиме за да добиеме простување на 

нашите гревови?
4. Што покажува дека човекот кој навистина се кае нема да бара 

изговор за гревот?
5. Од што мораме да бидеме подготвени да се откажеме за да 

добиеме оправдување?
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8.	лекција				 	 						Сабота,	25.	ноември	2017.

Простување
„Зашто еден е Бог и еден е Посредник меѓу Бога и луѓето - Човекот 

Христос Исус.“ – 1 Тимотеј 2,5.

„Покајанието, како и простувањето, е дар од Бога преку Христа. 
Преку влијанието на Светиот Дух ние сме осведочени за гревот и ја 
чувствуваме нашата потреба за помилување.“ – Faith and Works, p. 38.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Signs of the Times, February 14,    
                                                         1895; July 29, 1913. 

Недела	 	 	 	 	 	 		19.	ноември

1. ПРЕКУ ХРИСТОС

а. Што Бог ни нуди преку откупот остварен преку Христа, и со 
каква цел? Колосјаните 1,14; Дела 26,17.18.

„Исус ги познава околностите во кои се наоѓа секоја душа. Ти 
можеш да кажеш: 'Јас сум грешен, многу грешен.' Можеби и си 
грешен, но колку повеќе си грешен, толку повеќе ти е потребен 
Исус. Тој не одбива никого кој му приоѓа со солзи... ја охрабрува 
секоја исплашена душа. Со задоволство им простува на сите кои 
доаѓаат кај Него заради прошка...

Оние души кои во Него бараат засолниште, ги издига над 
обвинувањата и јазиците кои креираат расправии. Ниту луѓето, 
ниту злите ангели не можат да ги обвинат и отфрлат овие души. 
Христос ги соединува со Својата божествено-човечка природа.“ – 
Копнежот на вековите, 568. 

„Целта на големиот Учител е обнова на Божјиот лик во душата.“ 
– Fundamentals of Christian Education, p. 436.

б. Каква улога Христос денес има во простувањето на грешниците? 
Евреите 4,15; 1 Тимотеј 2,5.

„(Христос) се квалификувал да биде, не само претставник 
на човечкиот род туку и негов Застапник, така што секоја душа, 
доколку  сака, може да каже: Имам Пријател на суд.“ – Manuscript 
Releases, vol. 12, p. 393.
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Понеделник	 	 	 	 	 										20.	ноември

2. БОЖЈОТО ПРОСТУВАЊЕ Е НАШЕ ОПРАВДУВАЊЕ
а. Што покажува дека оправдувањето и простувањето се едно и 

исто нешто? Римјаните 3,24.25.

„Простување и оправдување се едно исто. Преку верата, верникот 
поминува од позиција на бунтовник, дете на гревот и роб на сатаната 
во позиција на лојален поданик на Исус Христос, не затоа што има 
вродена добрина, туку затоа што Исус го прима како Негово дете 
преку усвојување. Грешникот добива простување за своите гревови 
затоа што овие гревови се пренесени на Неговиот Заменик и Гарант. 
Христос за таквиот му зборува на својот Отец: ‘Ова е мое дете. Јас 
го спасив од смртна пресуда, давајќи му со Мојот живот животна 
осигурителна полиса – вечен живот – заземајќи го неговото место 
и страдајќи за неговите гревови. Тој е сега Мој возљубен син’. Така 
човекот, помилуван и облечен со прекрасната облека на Христовата 
праведност, стои безгрешен пред Бога.

Грешникот може да погреши, но тој не е оставен без милост. 
Неговата единствена надеж, сепак се наоѓа во покајание кон Бога 
и вера во Господ Исус Христос. Бидејќи Христос ја презел врз себе 
нашата вина и нѐ ослободил, припишувајќи ни ја својата праведност, 
привилегија на Отецот е да ни ги прости нашите престапи и гревови. 
Неговата жртва целосно ги задоволува барањата на правдата.“ – 
Faith and Works, pp. 103, 104.

б. До какви последици кои го менуваат животот доаѓа кај оние 
на кои Бог им простува? Римјаните 8,28-30.

„Делото на откупувањето вклучува последици што човек одвај 
може да ги сфати. ‘Што око не видело, што уво не чуло, и што во 
човечко срце не дошло, тоа Бог го подготви за оние кои го љубат’ (1. 
Коринтјаните 2,9). Кога грешникот, привлечен од Христовата сила, 
се приближи до подигнатиот крст и во длабока понизност паѓа пред 
него, тој се преродува. Добива ново срце и станува ново создание во 
Исуса Христа. Светоста и ништо повеќе не бара. Бог ‘го правда оној 
кој верува во Исуса’ (Римјаните 3,26). А ‘оние што ги оправда и ги 
прослави’ (Римјаните 8,30). Колку и да е голем нивниот срам и нивната 
расипаност предизвикана со гревот, уште поголема ќе биде честа и 
возвишеноста преку откупот на љубовта. На човечките суштества, 
кои копнеат да го обноват во себе божествениот лик, им се дава 
право да го уживаат небесното богатство, превозвишена чест која ќе 
ги издигне на положба повисока дури и од положбата на ангелите 
кои никогаш не паднале.“ – Христовите очигледни поуки, 162.163.
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Вторник	 	 	 	 	 	 		21.	ноември

3. ПРИФАЌАЊЕ НА БОЖЈОТО ПРОСТУВАЊЕ
а. Што можеме да научиме за прошталната Божја љубов кон 

нас, во параболата за блудниот син? Лука 15,20-23. 

„Во оваа парабола таткото не го прекорува и не го осудува 
загубениот син поради неговиот грешен живот. Синот чувствува 
дека минатото е простено, избришано и засекогаш заборавено. Така 
и Бог му вели на грешникот: ‘Како магла ги растерав твоите престапи 
и како облак твоите гревови’ (Исаија 44,22). ‘Ќе им ги простам 
беззаконијата нивни, и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам’ 
(Еремија 31,34). ‘Нечесниот нека го остави патот свој, и беззаконикот 
- помислите свои и нека се обрати кон Господ, нашиот Бог, - и Тој ќе 
го помилува, зашто е многу милостив’ (Исаија 55,7). ‘Во оние дни и 
во она време, вели Господ, Јас ќе побарам грев во Израел и нема 
да го има, и гревовите на Јуда и нема да се најдат; бидејќи ќе им 
простам на оние, што ќе останат живи’ (Еремија 50,20). 

Каква сигурност гледаме овде за Божјата подготвеност да го 
прими покајниот грешник!“ – Христовите очигледни поуки, 204.205.

„Христос дошол на овој свет  за да ја докаже невистинитоста на 
оваа (сатанска) изјава (дека нема простување од Бога), да покаже 
дека Бог е љубов, како што таткото ги жали своите синови, така и 
Господ ги жали оние кои се бојат од Него. Следете го Спасителот од 
јаслите до крстот, следете го Неговиот живот на несебична служба, 
Неговата агонија во градината и смртта на крстот; и знајте дека во 
Бога има огромно простување. Тој се гнаси од гревот, но со љубов 
која го надминува сфаќањето Тој го сака грешникот.“ – The Review 
and Herald, January 19, 1911.
б. Што мораме навистина да веруваме за да бидеме победници? 

Марко 2,5.

„И токму овде многумина се лажат: не веруваат дека Исус им 
простува лично, поединечно. Тие не се потпираат на Божјото 
слово. Предноста на сите оние кои ги исполнуваат условите е 
сознанието дека простувањето без ограничување се однесува на 
секој нивен грев. Отфрлете го сомневањето дека Божјите ветувања 
се однесуваат и на вас! Тие му се упатени на секој грешник кој се 
кае. Христос дава сила и благодат што ангелите во службата им ги 
пренесуваат на секоја душа која верува. Никој не е толку грешен 
за да не може да најде сила, чистота и праведност во Христа кој 
умрел за него. Тој чека да му ја соблече облеката извалкана и 
осквернета со грев и да го облече во бела облека на праведност; 
Тој го повикува да живее, а не да умре.“ – Патот кон Христа, 52.53.
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Среда	 	 	 	 	 	 											22.	ноември

4. ЧОВЕЧКО И БОЖЈО ПРОСТУВАЊЕ

а. Кога на грешникот му е простено, што мора и тој да направи? 
Која е мерката на простувањето? Лука 11,4; Матеј 6,15. 

_______________________________________________________________________

„Ништо не може да го оправда духот на непростувањето. Оној 
кој е немилосрден кон другите, покажува дека ни самиот тој нема 
дел во Божјата милост која ги проштава гревовите... Вистина е 
дека нему некогаш Бог му простил, но неговиот немилосрден дух 
покажува дека сега ја отфрла Божјата љубов која проштава. Тој 
сам се одвоил од Бога и се наоѓа во истата положба во која бил и 
пред да му се прости. Се откажал од своето покајание и неговите 
гревови остануваат на него како никогаш и да не се покајал.“ – 
Христовите очигледни поуки, 251.

„Човекот кој не е подготвен да прости, го затвара токму оној 
канал низ кој и самиот може од Бога да добие милост. Никогаш 
не треба да помислиме дека имаме право да им го ускратиме 
простувањето на оние кои нѐ навредиле, а не ни ја признале 
својата вина. Нивна должност е, без сомневање, да ги понизат 
своите срца во покајување и признавање, но ние мораме да 
имаме сожалив дух кон оние кои ни згрешиле, без оглед на тоа 
дали тие ќе ги признаат своите грешки или не. Колку и болно да нѐ 
раниле, не смееме да тагуваме и да се сожалуваме себеси поради 
навредите кои ни се нанесени. Ако очекуваме Бог да ни ги прости 
нашите гревови и ние мораме да им простиме на сите оние кои ни 
нанеле некое зло.“ – Мисли од гората, 113.114.

б. До кој степен треба да им простиме на оние што нѐ навредиле? 
Лука 17,3.4. 

_______________________________________________________________________

в. Како Исус им простил дури и на оние кои биле одговорни за 
Неговата смрт? Лука 23,34.

_______________________________________________________________________

„Исус стекнал право да биде застапник на луѓето пред Отецот. 
Христовата молитва за Неговите непријатели го опфатила целиот 
свет. Го опфатила секој грешник, кој живеел или кој ќе живее, од 
почетокот до крајот на времето. На сите почива вина што Божјиот 
Син бил распнат. На сите им се нуди бесплатно простување.“ – 
Копнежот на вековите, 745.
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Четврток	 	 	 	 	 	 		23.	ноември

5. ИЗОБИЛСТВО НА БОЖЈО ПРОСТУВАЊЕ

а. Што покажува дека Божјото простување исто така нѐ одвраќа 
од грешниот живот? 1 Јованово 1,9 (последен дел).

„Простувањето кое Бог го дава не е само судски акт кој не 
ослободува од казната. Не е тоа само простување на гревот, туку и 
ослободување од вината, враќање на подобар пат после грешниот 
живот. Тоа е излив на спасоносната љубов која го преобразува 
срцето. Давид имал јасно сфаќање за простувањето додека се 
молел: ‘Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови 
во мене’. (Псалм 50,10) А на друго место вели: ‘Колку е далеку 
исток од запад, толку ги оддалечил Он од нас нашите беззаконија’. 
(Псалм 103,12).“ – Мисли од гората, 114.

б. Како знаеме дека Божјата милост која простува не само што ги 
оправдува грешниците што се каат, туку исто така ги обновува 
за живот на послушност? Тит 3,3-8.

„(Павле) го повикува Тит да ја поучува црквата дека, доколку 
имаат доверба во Христовите заслуги за свое спасение, 
божествената милост која живее во нивните срца ќе ги наведе 
верно да ги извршуваат должностите од секојдневниот живот.“ – 
The Sanctified Life, p. 87.

Петок	 	 	 	 	 	 												24.	ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто простување на гревот можеме да добиеме само од 
Исус? Зошто било неопходно Тој да биде учесник во нашата 
падната човечка природа?

2. Како можеме да ги охрабриме оние кои се во заблуда и 
обесхрабрени?

3. На што треба да се потсетиме кога сме во искушение да 
веруваме дека ние не можеме да се вратиме кај Бога откако 
ќе згрешиме?

4. Како треба да постапуваме со оние што нѐ навредиле? Што ни 
се случува ако одбиеме да им простиме на другите? 

5. Што ќе се случи во срцето на оние што го примаат Божјото 
простување?
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Сабота, 2. декември 2017.

Прилог во првата сабота во месецот 
За Црквата во Непал 

Непал е држава во Јужна Азија со 
население од 26,4 милиони жители. Таа е 
мултиетничка земја во која главниот јазик е 
непалскиот. Главниот и најголемиот град е 
Катманду. Современиот Непал е секуларна 
парламентарна република. 

Иако е секуларна држава, во Непал 
преобратувањето е забрането, каде што 
населението главно се состои од хиндуси и 
будисти. Сепак, силниот Господ секогаш остава 
отворена врата за Неговиот народ да може да го 
изврши Неговото дело.

Пред неколку години пораката на реформацијата влегла во Непал. 
Вистината е длабоко вкоренета во оваа земја. Иако е тоа така, знаеме 
дека непријателот не молчи. Тој оди како лав кој рика за да ги измами 
избраните.

Во оваа земја постојат неколку заинтересирани души од други адвентни 
кругови. Со нив ја проучувавме црковната историја – тажните настани што 
се случиле за време на Првата светска војна. Со Божја милост, ова дело 
даде сигурни резултати. Овде имаме три групи на верници кои вредно 
ја проучуваат сегашната вистина додека работат мисионерско дело во 
оваа земја – но навистина е многу тешко во земја каде преобратувањето 
е забрането.

„Ако некогаш било време кога требало да се поднесуваат жртви, тогаш 
тоа е сега. Оние кои располагаат со средства, треба да сфатат дека сега е 
време кога треба истите да се искористат за Бога. Не дозволувајте парите 
да се трошат за натрупување на олеснувања (повеќе згради, опрема) таму 
каде што делото веќе е воспоставено. Не ѕидајте зграда по зграда таму 
каде што веќе се сконцентрирани многу средства. Користете ги парите за 
да воспоставите центри во нови полиња. Така ќе можете да приведете 
души кои потоа и сами ќе придонесуваат за ширење на делото. 

Мислете на нашите мисии во странските земји. Некои од нив се борат за 
опстанок и не располагаат дури ниту со најоскудни олеснувања. Наместо 
натрупувања на олеснувања таму каде што веќе ги има во изобилство, 
изградувајте го делото во тие напуштени полиња.“ – 6 Сведоштво, 450.

Нашиот најискрен апел до сите наши драги браќа  и пријатели близу и 
далеку е да помогнат во набавка на парче земја, и понатаму, во изградба 
на црква во Непал за новоформираната група.

Нека Господ ги благослови сите оние што со цело срце ги пружаат 
своите раце во поддршка на оваа мисија. Амин

Вашите браќа и сестри од Непал
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9.	лекција				 	 							Сабота,	2.	декември	2017.

Родени од Бога
„Знаеме дека секој роден од Бога не греши: но родениот од Бога се 

пази, и лукавиот не се допира до него.“ – 1 Јованово 5,18.

„Оние кои не знаат што значи да се има искуство во Божјите 
работи, кои не знаат што значи да се биде оправдан со вера, кои Духот 
не ги осведочил дека Исус ги прифатил, мораат повторно да се родат.“ 
– Lift Him Up, p. 124.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на вековите, 167-177.

Недела	 	 	 	 	 										26.	ноември

1. ПОВИК

а. Кој повик Исус го упатува до сите? Матеј 11,28-30.
_______________________________________________________________________

„Погрешно е да мислиш дека треба да се покаеш пред да 
можеш да дојдеш кај Исус. Дојди кај Христа таков каков што си и 
размислувај за Неговата љубов додека твоето срце не се разбие.“ 
– The Review and Herald, September 3, 1901.

б. Што Никодим бил поттикнат да направи, и зошто? Јован 3,1.2.
_______________________________________________________________________

„Никодим ја слушнал проповедта на Јован Крстителот за 
покајанието и за крштевањето и за неговото укажување на Оној, 
Кој ќе крштева со Светиот Дух. И самиот чувствувал дека кај 
Евреите нема доволно духовност, дека тие во голема мера се 
робови на лицемерието и световната слава. Се надевал на една 
подобра духовна состојба при доаѓањето на Месијата. Меѓутоа, 
веста на Јован не предизвикала во него сознание за сопствената 
грешност. Бил строг фарисеј и се фалел со своите добри дела. Бил 
надалеку почитуван заради својата добродушност и дарежливост 
во одржување на службата во храмот и сметал дека Божјата 
благонаклонетост му е осигурана.“ – Копнежот на вековите, 171.
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Понеделник	 	 	 	 	 										27.	ноември

2. ТРЕБА ДА БИДЕШ НАНОВО РОДЕН  
а. Според Исус, каков треба човекот да стане пред да може да го 

види небесното царство, и зошто? Јован 3,3.
_______________________________________________________________________

„(Никодим) бил изненаден од помислата за едно царство, кое е 
премногу чисто за тој да го види во својата сегашна состојба.“ – Копнежот 
на вековите, 171.

„Никој не може самиот да ги сфати своите грешки. ‘Лукаво е човечкото 
срце повеќе од сè и е наполно расипано; кој ќе го разбере?‘ (Еремија 17,9). 
Усните можат да зборуваат за сиромаштвото на душата, иако срцето не 
сака да го признае тоа. Додека човекот му се обраќа на Бога и зборува за 
своето духовно сиромаштво, неговото срце може да гори од вообразба 
дека поради својата наводна понизност и возвишена праведност е 
подобро и повеќе достојно од другите. Меѓутоа, вистинска претстава за 
својата сопствена состојба можеме да стекнеме само на еден единствен 
начин. Мораме да го посматраме Христа! Токму непознавањето на 
Христа ги наведува луѓето толку многу да ја возвишуваат својата 
праведност. Кога ќе размислуваме за Неговата чистота и за Неговото 
совршенство, тогаш ќе ја согледаме својата слабост, своето сиромаштво 
и маните во вистинска светлина. Ќе видиме дека сме изгубени и без 
надеж, облечени во облеката на својата праведност, како и сите други 
грешници. Ќе увидиме дека спасението не можеме да го заработиме 
со нашата добрина, туку единствено со Божјата бесконечна милост.“ – 
Христовите очигледни поуки, 159.
б. Како Исус понатаму му ја објаснил оваа вистина на Никодим, 

и што мислел со тоа? Јован 3,4-6.
_______________________________________________________________________

„Потоа Христос рекол: 'Што е родено од телото, тело е; што е родено 
од Духот, дух е.' По природа срцето е лошо и 'кој ќе извади чисто од 
нечисто? Никој.' (Јов 14:4) Никаков човечки изум не може да пронајде 
лек за грешната душа. 'Телесниот ум е во непријателство со Бога, зашто 
не му се покорува на Божјиот закон, ниту пак може.' 'Зашто од срцето 
излегуваат лоши мисли, убиства, прељуби, блудство, кражби, лажни 
сведоштва, хули.' (Римјаните 8:7; Матеј 15:19). Изворот во срцето мора 
да биде очистен, за да може и потокот да биде чист. Оној што мисли со 
своите дела и со држење на Законот да го стекне Небото се обидува да 
направи нешто што е невозможно. Нема безбедност за оној, кој поседува 
само надворешна вера, облик на побожност. Христијанскиот живот не 
е преобликување или подобрување на стариот, туку преобразување на 
природата. Нашето 'јас' и гревот умираат, и потоа настапува целосно нов 
живот. Таа промена може да се постигне само со делотворното делување 
на Светиот Дух.“ – Копнежот на вековите, 172.
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Вторник	 	 	 	 										28.	ноември

3. ПРОМЕНА

а. Кој суштински благослов евангелието исто така го содржи, и 
зошто? Галатјаните 3,14; Дела 3,26.

б. Зошто е невозможно самите да го отфрлиме грешниот живот? 
Римјаните 8,7.

„Ние не можеме сами да се избавиме од понорот на гревот 
во кој сме паднале. Нашите срца се грешни и ние не можеме да 
ги промениме. ‘Кој ќе извади чисто од нечисто? Никој!’ ‘Зашто 
телесното мудрување е непријателство на Бога, бидејќи не му се 
покорува на Божјиот закон ниту пак може’ (Јов 14,4; Римјаните 
8,7). Образованието, културата, користењето на волјата, човечките 
напори, сето тоа има свое подрачје на делување, но овде е 
беспомошно. Можеби со тоа може да се постигне формална 
коректност во однесувањето, но не може да се промени срцето; 
не можат да се исчистат изворите на животот. Мора да постои 
сила која делува одвнатре, нов живот одозгора, за човекот да 
може да се промени, да го остави гревот и да стане свет. Таа сила 
е Христос. Само Неговата благодат може да ги оживее замрените 
способности на душата и да ги привлече кон Бога, кон светоста. 

Спасителот рекол: ‘Ако некој не се роди одозгора’, ако не прими 
ново срце, нови желби, нови намери и побуди што водат во нов 
живот, ‘не може да го види Божјото царство’ (Јован 3,3).“ – Патот 
кон Христа, 18.

в. Иако сами не можеме да го промениме нашето грешно срце, 
што можеме ние да направиме? Исус Навин 24,15.

„Вам ви е неопходно да разберете каква е вистинската сила на 
волјата. Тоа е сила што владее во човековата природа, способност 
на одлучување или одбирање. Сè зависи од правилната употреба 
на волјата. Бог му дал на човекот власт да одбере и до него стои да 
се послужи со неа. Вие не можете да го измените своето срце, вие 
не можете сами од себе на Бога да му ги посветите чувствата на 
своето срце; но можете да одлучите да Му служите. Можете да Му 
ја предадете својата волја; тогаш Тој ќе дејствува во вас да сакате и 
да го правите она што Нему му е угодно. Така целата ваша природа 
ќе биде ставена под власт на Христовиот Дух; Тој ќе биде средиште 
на сите ваши чувства, вашите мисли ќе бидат во хармонија со 
Него.“ – Патот кон Христа, 47.
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Среда	 	 	 	 	 												29.	ноември

4. КАКО Е ОВА МОЖНО?
 

а. Кој го менува нашето срце и како? Јован 3,7.8; 12,32.

„Ветрот се слуша меѓу гранките од дрвјата и како шушка во 
лисјата и цветовите, а сепак е невидлив и никој не знае од каде 
доаѓа и каде оди. Така, Светиот Дух делува на срцето. Тоа делување 
не може подобро да се објасни отколку со невидливото движење 
на ветрот. Човекот можеби не е во состојба точно да го одреди 
времето и местото или да се сети на сите околности во процесот на 
обратување, но тоа не значи дека не се обратил. Христос постојано 
работи врз срцето со сила што исто така е невидлива како ветрот. 
Малку по малку, можеби несвесно за оној што ги прима, настануваат 
впечатоци што ја привлекуваат душата кај Христа. Тие можат да 
се примат преку размислување за Него, преку читање на Светото 
Писмо, преку слушање на Речта од жив проповедник. Одненадеж, 
кога Духот непосредно апелира, душата радосно се предава на 
Исуса. Многумина тоа го нарекуваат ненадејно обратување, но тоа 
е последица на долгото додворување на Божјиот Дух последица 
на трпелив, долготраен процес.“ – Копнежот на вековите, 172. 

„Грешникот може да u се спротивстави на таа љубов, може да 
одбие да биде привлечен кон Христа; но ако не се спротивставува, 
Исусќе го привлече; познавањето на планот на спасението ќе го 
доведе до подножјето на крстот, полн со покајание поради своите 
гревови што ги предизвикале страдањата на Божјиот мил Син.“ – 
Патот кон Христа, 27.

б. Да се биде „наново роден“ значи да се добие ново срце, 
нови желби, цели и мотиви. Со што мора да се храниме за да 
бидеме наново родени? 1 Петрово 1,23; 2,2. 

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

в. Каква светлина користи Бог за да го промени нашето срце? 2 
Коринтјаните 4,6.
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Четврток	 	 	 	 	 										30.	ноември

5. ЕВЕ ГО ЈАГНЕТО БОЖЈО

а. Што мораме да сфатиме за Исус, за да бидеме променети? 
Јован 3,14.15; 1,29.

_______________________________________________________________________

„Христос мора да му се открие на грешникот како Спасител, кој 
умира за гревовите на светот; и додека го гледаме Божјото Јагне на 
крстот на Голгота, на нашиот ум почнува да му се открива тајната на 
откупувањето и Божјата добрина почнува да нѐ води на покајание. 
Умирајќи за грешниците, Христос покажал несфатлива љубов; 
и додека грешникот ја согледува таа љубов, истата го омекнува 
неговото срце, влијае врз умот и душата ја прави понизна.“ – 
Патот кон Христа, 26.27.

б. Што ќе се случи кога ќе се предадеме на Христа? Езекиел 
36,26.27.

„Кога грешникот, привлечен од Христовата сила, се приближи 
до подигнатиот крст и во длабока понизност паѓа пред него, тој се 
преродува. Добива ново срце и станува ново создание во Исуса 
Христа. Светоста и ништо повеќе не бара. Бог ‘го правда оној кој 
верува во Исуса’ (Римјаните 3,26). А ‘оние што ги оправда и ги 
прослави’ (Римјаните 8,30).“ – Христовите очигледни поуки, 163.

в. Кога наново ќе се родиме, со што само ќе се фалиме? 
Галатјаните 6,14.

Петок	 	 	 	 	 												1.	декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кое суштински важно искуство ќе им го подари Исус на сите 
што доаѓаат кај Него?

2. Што мораме да сфатиме за себе ако сакаме наново да се 
родиме?

3. Зошто ни е толку тешко да правиме она што е исправно?
4. Со што мораш да се храниш ако сакаш да доживееш ново 

раѓање? 
5. Што Бог ветува дека ќе направи кога ќе му се предадеме на 

Христа?
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		10.	лекција			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 Сабота,	 9.	 декември	 2017.

Посветување
„Како послушни чеда, не постапувајте веќе според поранешните 

ваши похоти, кога бевте во незнаење. Но, по примерот на Светиот, Кој 
ве повика, и вие самите бидете свети во сите ваши постапки. Зашто 

напишано е: „Бидете свети, бидејќи Јас сум свет.“ – 1 Петрово 1,14-16.

„Делото на преобразба од непосветеност во светост е непрекината 
задача. Од ден на ден Бог се труди да ги облагороди луѓето, но и човекот 
од своја страна треба да соработува со Него со тоа што ќе вложува 
напори во настојувањето да развие добри навики.“ – The Review and 
Herald, March 15, 1906.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 557-567.

Недела	 	 	 	 	 										3.	декември
1. НЕГОВИОТ НАРОД МОРА ДА БИДЕ СВЕТ

а. Која Божја особина го проникнува небото и мораат да ја имаат 
сите кои сакаат да влезат во Негово присуство? 1 Петрово 1,14-16.

„Божјата праведност е апсолутна. Оваа праведност е одлика на 
сите Негови дела и сите Негови закони. Каков што е Бог, така мора 
да биде и Неговиот народ. Христовиот живот треба да се открие во 
животот на Неговите следбеници. Во сите Негови јавни и приватни 
постапки, во секој збор и дело, можела да се види практична 
побожност, и таа побожност треба да се види и во животот на 
Неговите ученици.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 198.

„(Бог) не може да го поднесе присуството на гревот. Тоа е 
нешто што Неговата душа го мрази... Светоста е темел на Божјиот 
престол; гревот е спротивен на светоста; гревот го распнал Синот 
Божји. Кога луѓето би можеле да видат колку гревот е одвратен, 
тие нема да го толерираат, ниту на него да се навикнуваат. Тие ќе 
се реформираат во животот и карактерот. Тајните грешки ќе бидат 
совладани. Ако сакате да бидете свети на небото, најпрвин мора 
да бидете свети на земјата.“ – Testimonies to Ministers, p. 145. 

 
б. Која била Божјата намера за човекот од почеток? Што ни 

кажува Светото Писмо за Божјата волја за нас? Ефесјаните 1,4; 
1 Солунјаните 4,3.
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Понеделник	 	 	 	 	 										4.	декември

2. ПРИПИШАНА И ДОДЕЛЕНА ПРАВДА

а. Дали посветувањето е дело на момент или прогресивно дело? 
Кои чекори се наброени за да се постигне оваа цел? Евреите 
6,1; Филипјаните 3,13.14; 2 Петрово 1,5-10.

„Светото писмо јасно покажува дека делото на посветување е 
постепено. Кога грешникот обратувајќи се ќе најде мир со Бога преку 
крвта на откупувањето, тогаш само што започнал христијанскиот 
живот. Сега тој мора да се стреми ‘до состојба на совршен човек’, 
да расте, ‘до мера на возраста на Христовата полнота’ (Ефесјаните 
4,13). Апостол Павле вели: ‘Но едно правам: го заборавам она што 
е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене, трчам кон целта 
- кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос’ 
(Филипјаните 3,13.14). А Петар ги предочува скалилата по кои може 
да се постигне библиско посветување: ‘Затоа, грижејќи се за ова 
сестрано, принесете кон верата своја добродетел, а кон добродетелта 
знаење, кон знаењето воздржување’.“ – Големата борба, 470.

„Начинот на кој треба да го градиме нашето спасение јасно е 
наведен во првото поглавје од второто послание на апостол Петар. 
На милоста постојано треба да додаваме милост, и додека го 
правиме тоа, Бог ќе работи за нас на умножување на милоста.“ – 
The Review and Herald, March 15, 1906.

б. Што е направено за нас со Христовата смрт, и какво ќе биде 
секојдневното искуство на оние во кои живее Христос? 
Римјаните 5,10.

„Оправдување значи спасување на душата од погибел, така што 
може да постигне посветување, и преку посветување, живот на 
небото. Оправдување значи дека совеста, очистена од мртви дела, 
се оспособува да ги прими благословите на посветувањето.“ – Тhe 
SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 908.

„Внатрешната правда се открива однадвор. Оној кој е праведен 
одвнатре, не е груб и без сочувство, туку од ден на ден расте во 
Христовиот лик. Оној кој е посветен со вистината, ќе знае да владее 
со себеси, ќе го следи Христовиот пример додека славата не ја 
замени благодатта. Правдата која нѐ оправдува ни се припишува; 
а правдата која нѐ посветува ни се дава. Првата ни дава право на 
небото, а втората нѐ оспособува за небото.“ – Тhe Review and Herald, 
June 4, 1895.
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Вторник	 	 	 	 	 										5.	декември

3. ДЕЛОТО НА ПОСВЕТУВАЊЕ

а. Бидејќи ја имаме Христовата припишана правда, колку 
темелно дело на посветување треба да се изврши, и со каква 
цел? 1 Солунјаните 5,23.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Нашето посветување е дело на Отецот, Синот и Светиот Дух. 
Тоа е исполнување на заветот кој Бог го направил со оние кои 
се обврзале дека стапуваат во свето сродство со Отецот, Синот 
и Светиот Дух. Дали сте наново родени? Дали сте станале нови 
битија во Исуса Христа? Тогаш соработувајте со трите големи сили 
на небото, кои работат во ваша корист.“ – The SDA Bible Commentary, 
vol. 7, p. 908.

„Преку делувањето на Светиот Дух, посветувањето на 
вистината, верникот станува прикладен за небесните дворови; 
бидејќи Христос работи во нас, и Неговата праведност е врз нас. 
Без ова ниедна душа нема да добие право на небото. Ние не би 
уживале во небото освен ако не сме квалификувани за неговото 
свето опкружување преку влијанието на Духот и на Христовата 
праведност.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 395.

б.  Како се постига ова? Каков дел има грешникот во тоа? Тит 3,5.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Кога душата ќе му се предаде на Христа, тогаш со новото срце 
владее нова сила. Се извршува промена која човекот со свои сили 
никогаш не може да ја оствари. Тоа е целосно натприродна појава, 
која внесува еден натприроден елемент во човечката природа.“ – 
Копнежот на вековите, 324.

„Но, иако Христос е сѐ, треба да го поттикнеме секој човек на 
неуморна трудољубивост. Ние треба да се трудиме, да се бориме, 
да се мачиме, да бдееме и да се молиме за да не бидеме победени 
од лукавиот непријател. Силата и благодатта со која можеме да го 
постигнеме ова доаѓа од Бога, и сѐ додека веруваме во Него, Тој е во 
состојба да ги спаси сите кои доаѓаат кај Бога преку Него. Никогаш 
не оставајте впечаток врз другите дека човекот треба да направи 
малку или ништо; туку научете ги луѓето да соработуваат со Бога, за 
да можат успешно да победат.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 381.
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Среда	 	 	 	 	 										6.	декември

4. БИБЛИСКО ПОСВЕТУВАЊЕ
 

а. Што е библиско посветување? Што тоа подразбира? 1 
Солунјаните 3,13.

„Со Божјото слово и со Божјиот Дух на човекот му се откриваат 
големите начела на правдата што се отелотворени во Божјиот 
закон. Бидејќи Божјиот закон е ‘свет, справедлив и добар’, а тој е 
одраз на божественото совршенство, тоа значи дека и карактерот 
што се формира со послушноста на овој Закон ќе биде свет. 
Христос е совршен пример на еден таков карактер. Тој кажал: ‘Јас 
ги запазив заповедите на Мојот Отец.’ ‘Секогаш го вршам она што 
Му е угодно’ (Јован 15,10; 8,29). Христовите следбеници треба да 
бидат слични со Него - со Божја милост треба да изградат карактер 
што ќе биде во хармонија со начелата на Неговиот свет закон. Тоа 
е библиско посветување.“ – Големата борба, 469.

„Посветувањето што го истакнува Светото писмо го опфаќа 
целото битие - духот, душата и телото.“ – Големата борба, 473.

б. Какво ќе биде искуството на вистински обратениот верник? 
Што таквиот верник прави кога тој или таа одговараат на 
повикот на покајание? 1 Коринтјаните 15,57.

„Христијанинот ќе ги слуша дошепнувањата на гревот, но тој ќе 
остане во постојана борба против него. Овде е потребна Христова 
помош. Човечката слабост се здружува со божествената сила 
и верата извикува: ‘Да Му благодариме на Бога, Кој ни дарува 
победа преку нашиот Господ Исус Христос’ (1. Коринтјаните 15,57).“ 
– Големата борба, 469.470.

„Ниту едно покајание не е вистинско доколку не е проследено 
со реформа. Христовата праведност не е наметка за покривање 
на неисповеданите и неоставените гревови, туку едно животно 
начело што го преобразува карактерот и управува со однесувањето. 
Светоста значи целосна припадност на Бога, целосно предавање 
на срцето и животот на небесните начела кои треба да живеат во 
душата.“ – Копнежот на вековите, 555.556.

„Никој не може да биде жив христијанин ако секојдневно не 
стекнува лично искуство во побожноста и ако секојдневно не се 
откажува од себе, ведро носејќи го крстот и следејќи го Христа. 
Секој вистински христијанин секојдневно мора да напредува во 
божествениот живот. И додека напредува кон совршенството, 
тој секојдневно доживува обратување во Бога и тоа обратување 
нема да биде завршено сѐ додека не достигне совршенство на 
христијанскиот карактер, целосна подготвеност за добивање на 
бесмртност.“ – 2 Сведоштво, 505.
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Четврток	 	 	 	 	 										7.	декември

5. ДОКАЗ ЗА ПОСВЕТУВАЊЕ

а.  Какво е искуството на срцето во кое е извршено делото на 
посветување? Што ќе им биде особена радост на таквите? 
Псалм 119,14-16. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„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. 

б.  Што е доказ за ваквото посветување? Како покајниот грешник 
го знае патот? 1 Јованово 2,3-6.

_______________________________________________________________________

„Внатрешната правда се открива однадвор. Оној кој е праведен 
одвнатре, не е груб и без сочувство, туку од ден на ден расте 
во Христовиот лик. Оној кој е посветен со вистината, ќе знае да 
владее со себеси, ќе го следи Христовиот пример додека славата 
не ја замени благодатта.“ – The Review and Herald, June 4, 1895. 

Петок	 	 	 	 	 										8.	декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што значи да се биде свет?
2. Објасни ја разликата помеѓу припишаната и доделената 

праведност?
3. На кој начин се остварува делото на посветувањето? 
4. Кои се резултатите на вистинското посветување? 
5. Што е доказ дека душата е посветена?
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11.	лекција			 	 	 				Сабота,	16.	декември	2017.

Праведност денес  
„Чеда, никој да не ве заблудува! Кој постапува праведно, праведен 

е, како што е праведен Тој.“ – 1 Јованово 3,7.

„Праведноста значи праведно постапување, зашто секому ќе му 
биде судено според неговите дела. Нашиот карактер се открива преку 
она што го правиме. Делата покажуваат дали нашата вера е искрена.“ 
– Христовите очигледни поуки, 312. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Faith and Works, pp. 91–94.

Недела	 	 	 	 	 								10.	декември

1. ЗОШТО НА СИТЕ НИ Е ПОТРЕБНА ПРАВЕДНОСТА?

а. Што е праведност, и на кого таа ќе му биде дадена како 
бесплатен дар? Матеј 5,6.
 
„Правдата е светост, слична со Бога, а ‘Бог е љубов’ (1. Јованово 

4, 16). Таа е во согласност со Божјиот закон ‘оти сите заповеди твои 
се праведни’ (Псалм 119,172), а љубовта е ‘извршување на законот’. 
(Римјаните 13,10) Правдата е љубов, а љубовта е виделина и живот 
Божји. Божјата правда е отелотворена во Христа. Примајќи го Него, 
ја примаме и правдата. 

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

б. Каде треба да бараме за да ја најдеме праведноста? Исаија 
45,22-25.

„Ако гледаме на себе во потрага за праведност која ќе ни 
овозможи да бидеме прифатени од Бога, гледаме на погрешно 
место, ‘сите згрешија и лишени се од славата Божја’ (Римјаните 
3,23).Треба да гледаме на Исус, бидејќи ‘ние, пак, сите со 
откриено лице, како во огледало гледајќи ја славата Господова, 
се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот 
Господов’ (2 Коринтјаните 3,18). Својата потполност ќе ја пронајдете 
со тоа што ќе гледате на Божјото Јагне кое ги зеде гревовите на 
светот.“ – Faith and Works, p. 108.
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Понеделник	 	 	 	 																11.	декември

2. НАШАТА ПРАВЕДНОСТ ТРЕБА ДА БИДЕ ХРИСТОС
а. Како ние Христовата праведност можеме да ја направиме 

своја? Римјаните 3,24-26.

„Христовата благодат е доволна да го оправда грешникот без 
заслуги или права од негова страна. Оправдувањето претставува 
целосно, комплетно простување на гревот. Во моментот кога 
грешникот ќе го прифати Христа преку вера, во тој миг нему му 
е простено. Нему му се припишува Христовата правда.“ – The SDA 
Bible Commentary, vol. 6, p. 1071.

„Христос гледа на нашиот дух, и кога гледа како го носиме 
нашето бреме со вера, Неговата совршена светост станува откуп 
за нашите недостатоци. Кога чиниме сѐ од своја страна, Тој станува 
наша праведност.“ – Faith and Works, p. 102

б. Зошто благодатта е толку важна во примањето на Христовата 
праведност? Зошто во чинот на оправдувањето акцентот не е 
на делата? Римјаните 4,3-5.

„Без Христовата благодат грешникот е во безнадежна состојба; 
ништо не може да се направи за него; но преку божествената 
благодат, на човекот му се дава натприродна моќ која делува во 
умот, срцето и карактерот. Доделувањето на Христовата благодат 
е она што ни овозможува да ја распознаеме одвратната природа 
на гревот и конечно да го исфрлиме од храмот на душата. Преку 
благодатта доаѓаме во заедница со Христа и се поврзуваме со 
Него во делото на спасението. Верата е услов кој Бог го сметал за 
соодветен за да им вети простување на грешниците; не затоа што 
постои некоја доблест во верата со која би можеле да заслужиме 
спасение, туку затоа што верата може да се фати за Христовите 
заслуги кои се предвидени како лек против гревот. Верата може да 
ја истакне Христовата совршена послушност наместо престапот на 
грешникот и предавството. Кога грешникот верува дека Христос е 
негов личен Спасител, тогаш, според Неговите вечни ветувања, Бог 
му го простува неговиот грев и му дарува бесплатно оправдување. 
Покајаната душа сфаќа дека е оправдана  затоа што Христос, во 
улога на негов Заменик и Гарант, умрел за неа и станал нејзин 
откуп и праведност.“ – Faith and Works, p. 100.101. 

„Најдобрите напори  што може да ги направи човекот во 
сопствената сила се безвредни да го исполнат светиот и праведен 
закон што го прекршил; но преку верата во Христа, тој може да се 
повика на правдата на Божјиот Син како доволна... Вистинската вера 
ја присвојува Христовата праведност, и со Христа грешникот станува 
победник; тој станува учесник во божествената природа, и на тој начин 
божественото и човечкото се здружуваат.“ – Faith and Works, p. 93.94.
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Вторник	 	 	 	 								12.	декември

3. ПРАВЕДНОСТА ТРЕБА ДА СЕ ВИДИ ВО СЕМЕЈСТВОТО

а. Што ни е неопходно како нашиот дом би бил благословен? 
Јован 1,12.

„Оние кои го примиле Христа, треба да покажат во својот дом 
што Неговата милост направила за нив. ‘А на оние кои го примија 
им даде власт, да бидат синови Божји, оние кои веруваат во 
Неговото име’. (Јован 1,12) Христовиот авторитет кој го пронижува 
искрениот верник, се чувствува во целиот дом. Тоа ќе придонесе 
за усовршување на карактерот на сите членови во домот.“ – Темели 
на среќниот дом, 36.

б. Што е потребно пред да можеме да бидеме благослов во 
нашите домови? Колосјаните 3,12.13.

„Од секој христијански дом треба да зрачи света светлина. 
Љубовта треба да се покаже со дела. Таа треба да живее во сите 
семејни односи, откривајќи се во грижливата љубезност и нежната, 
несебична учтивост.“ – Темели на среќниот дом, 37.

„Меѓусебната љубезност и поднесување ќе го претвори вашиот 
дом во рај и светите ангели ќе влезат во семејниот круг.“ – Темели 
на среќниот дом, 422.

„Негувајте сочувство кон другите. Ведрото расположение, 
љубезноста и љубовта нека го исполнат домот. Ова ќе ја зајакне 
и љубовта кон верските должности, и секоја должност, и голема и 
мала, ќе се извршува со радосно срце.“ – Темели на среќниот дом, 
433.

в. Која цел сите треба да ја имаме за нашите семејства? Матеј 
5,14-16.

„Исполнувањето на единството е најважната задача на 
христијаните во еден дом. Таа работа треба да се прошири и 
на соседите кои живеат околу нив. Оние коишто ја примиле 
светлината треба да ѝ дозволат да свети со јасни зраци Нивните 
зборови, пронижани со Христовата љубов, треба да бидат животен 
мирис за живот.

Колку членовите на семејството се поцврсти и посоединети во 
својата работа и во својот дом, толку повозвишено и покорисно ќе 
биде влијанието кое таткото и мајката, синовите и ќерките ќе ги 
вршат на ближните околу себе.“ – Темели на среќниот дом, 37.
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Среда	 	 	 	 	 	 								13.	декември

4. ДА СЕ БИДЕ СЛИЧЕН НА ХРИСТА ВО ЦРКВАТА
 

а. Кој став треба да го имаме кон другите? Филипјаните 2,3. Како 
овој став влијае и на нашето потпирање на Христа? 

„Не затоа што сме праведни, туку затоа што сме зависни, грешни, 
заблудени и беспомошни, треба да се потпреме на Христовата 
праведност, а не на нашата.“ – In Heavenly Places, p. 23.

б. Каква посебна почит треба да имаме кон оној кој е со нас во 
верата? Римјаните 12,10.

„Како што членовите на едно верно семејство се грижат едни за 
други, служејќи им на болните, взаемно помагајќи си, поучувајќи ги 
неупатените и упатувајќи ги неискусните, така и оние, кои се ‘наши 
во верата’, сносат одговорност за немоќните и за оние во скудност. 
Не треба да ги занемариме под никакви услови и околности .“ – 
Здравје и среќа, 201.

„Ние мораме да ја добиеме онаа мерка на Христовата благодат 
која ќе ни овозможи да живееме заедно во љубов и единство во 
овој живот, инаку никогаш не можеме да бидеме во можност да 
живееме заедно во животот што доаѓа.“ – This Day With God, p. 372.

„Колку повеќе се приближуваме до Христа, толку ќе бидеме 
поблиски еден до друг. Бог се прославува кога Неговиот народ се 
соединува во заедничка работа.“ – Темели на среќниот дом, 179.

в. Што докажува дека како членови на црквата сме го примиле 
Христа и дека се посветуваме? Езекиел 20,12. Што се случува 
кога не успеваме Христовата правда да ја направиме своја?

„Од сите прописи што им биле дадени на Евреите, саботата 
најмногу ги одвојувала од околните народи. Бог одредил 
празнувањето на саботата да ги означува Евреите како Негови 
поклоници. Таа била симбол на нивното одвојување од 
идолопоклонството и нивната врска со вистинскиот Бог. Меѓутоа, 
за да ја празнуваат саботата како света, луѓето и сами мораат да 
бидат свети. Тие со вера мораат да станат учесници во Христовата 
праведност...

Кога Евреите се одвоиле од Бога и пропуштиле преку вера 
Христовата праведност да ја направат своја, саботата го изгубила 
своето значење за нив.“ – Копнежот на вековите, 283.
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Четврток	 	 	 	 	 																14.	декември

5. ВИСТИНСКИ МИСИОНЕРИ ВО СВЕТОТ

а. Како можеме вистински да го одразуваме Христа и Неговата 
праведност на оние околу нас? Јован 15,4.5.

„Со нашите зборови и дела можеме да ја откриеме моќта на 
вистината која го преобразува карактерот. Секој од нас може да 
открие дека зависи од Христовата праведност, а не од нашата 
сопствена формирана праведност. Можеме да пребиваме во 
Христа како прачка во лозата, имајќи така жива врска со Него така 
што ни е задоволство да работиме како Тој што работел, да бидеме 
помош и благослов за нашите браќа. Ние можеме да ги работиме 
Христовите дела, правејќи го она што е угодно во Неговите очи.“ – 
The Ellen White 1888 Materials, pp. 137, 138.

б. Која Божја особина треба да се трудиме да ја покажеме во 
нашиот контакт со другите? Псалм 119,88; 69,16.

„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 
внимателни љубезности, 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...    Невозможно е да се биде во 
заедница со Христа, а да се покажува нељубезност кон другите и 
да се запоставуваат нивните права.“ – Темели на среќниот дом, 428.

Петок	 	 	 	 	 	 										15.	декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каде да го бараме нашето прифаќање од Бога? 
2. Како Исус му проштева на грешникот? Колку е комплетно ова 

простување?
3. Каде треба да го започнеме своето дело како христијани, и 

што тоа вклучува?
4. Ако не успееме да живееме во љубов и единство со своите 

браќа овде, каква надеж ние имаме за нашиот иден живот? 
5. Како можеме да ја покажеме Божјата љубов кон другите? Ако 

сме нељубезни кон другите, што открива тоа?
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12.	лекција			 	 	 	 				Сабота,	23.	декември	2017.

Потполни во Христа
„Да бидете исполнети во Него, Кој е глава на секое началство и 

власт.“ – Колосјаните 2,10.

„Со вера во Христа може да се отстрани секој недостаток во 
карактерот, да се исчисти секоја дамка, да се поправи секоја мана и да 
се развие секоја доблест.“ – Воспитување, 257.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Ум, карактер и личност, Том 1, 23-37.

Недела	 	 	 	 	 																17.	декември

1. ПОВИКАНИ НА СОВРШЕНСТВО

а. На што сме повикани од Исуса да бидеме во овој свет? Матеј 
5,48.

„Божјиот идеал за Неговите деца е повозвишен отколку 
што може да досегне највозвишената човечка мисла. 'Бидете 
совршени, како што е совршен вашиот небесен Татко.' Таа заповед 
е и ветување. Планот на откупување го прави возможно нашето 
целосно избавување од силата на сатаната. Христос секогаш ја 
одвојува покајничката душа од гревот. Тој дошол да ги уништи 
делата на сатаната и овозможил Светиот Дух да биде даден на 
секоја покајничка душа за да ја чува од грешење.“ – Копнежот на 
вековите, 311.

б. Со чиј лик нашите животи треба да бидат совршено усогласени? 
Римјаните 8,29.

„Идеалниот христијански карактер е сличен на Христовиот. Како 
што Синот Човечки бил совршен во Својот живот, така и Неговите 
следбеници треба да бидат совршени во својот живот. Исус во 
сѐ бил создаден слично на своите браќа. Станал тело, како што 
сме и ние. Бил гладен, жеден и уморен. Се одржувал со храна и 
се окрепувал со сон. Ја делел судбината на човекот, но сепак, бил 
безгрешен Божји Син. Бил Бог во тело. Неговиот карактер треба да 
биде наш.“ – Копнежот на вековите, 311. 
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Понеделник	 	 	 	 																18.	декември

2. ЦЕЛОСНИ ВО ИСУСА СЕГА

а. Какво охрабрување ни се дава откако ќе доживееме 
простување на гревот и ново раѓање? Колосјаните 2,10.

„Ние никогаш не можеме да постигнеме совршенство со нашите 
добри дела. Душата која со вера гледа во Исуса ја отфрла својата 
праведност. Таа себеси се смета за несовршена, нејзиното покајание 
недоволно, својата најсилна вера како слаба, својата најдрагоцена 
жртва скромна, и понизно паѓа на колена во подножјето на крстот. 
Но, гласот му говори од ризниците на Божјото Слово. Изненадена 
ја слуша пораката: ‘вие сте исполнети во Него’ (Колосјаните 2,10). 
И така душата го наоѓа својот мир. Веќе не мора да се стреми да 
најде некоја способност во себе, некое заслужено дело со кое би 
стекнала Божја наклонетост.“ – Faith and Works, pp. 107, 108.

б. Бидејќи оправдани со вера, во каква состојба треба да 
продолжиме да одиме? Колосјаните 4,12 (последен дел).

„Господ Исус делува преку Светиот Дух; зашто е негов 
претставник. Преку Него го внесува духовниот живот во душата, 
оживувајќи ги нејзините сили на добро, чистејќи ја од морална 
нечистотија и правејќи ја погодна за Неговото царство. Исус има 
на располагање големи благослови кои сака да ги излие, богати 
дарови кои сака да ги раздели на луѓето. Тој е прекрасен советник, 
бескраен во мудрост и сила; и ако ја признаеме силата на Неговиот 
Дух, ќе бидеме совршени во Него. Каква мисла е ова! Во Христа 
‘живее сета полнота на Божеството, и вие сте исполнети во Него’ 
(Колосјаните 2,9.10).“ – Our High Calling, p. 152.

в. Што Христос, како наш Посредник, никогаш не престанува да 
го прави за оние кои престојуваат во Него преку вера? Евреите 
7,25 (последен дел).

„Исус стои во небесната светиња над светињите и пред Отецот 
се залага за нас. Ниеден момент Тој не престанува потполно да 
се поистоветува со својот народ, чии интереси ги застапува пред 
Отецот, не смееме да се осмелиме, премногу сметајќи на Неговата 
милост, да станеме безгрижни, рамнодушни и самодоволни, 
Христос не е слуга на гревот. Ние сме потполни во Него, прифатени 
во Возљубениот, само додека пребиваме во Него преку вера.“ – 
Faith and Works, pp. 107. 



64 Библиски лекции - Октомври - Декември 2017

Вторник	 	 	 	 	 																19.	декември

3. ПРИФАТЛИВА ПОСЛУШНОСТ ДЕНЕС
  

а. Која суштинска вистина треба да ја разбереме во нашите 
напори да му удоволиме на Бога? Филипјаните 2,12.13.

„Оној кој се обидува да го достигне небото со сопствените дела, 
се обидува нешто невозможно. Човекот не може да се спаси без 
послушност, но неговите дела не треба да се само негови; Христос 
треба да работи во Него да сака и да чини според Неговата волја. 
Ако некој може да се спаси со своите дела, би можел во себе да 
најде некаква причина за радост. Напорот што човекот го прави со 
сопствената сила да го добие спасението, е претставен со приносот 
на Каин. Сѐ што човек може да направи без Христа е загадено со 
себичност и грев; но она што се чини преку верата е прифатливо за 
Бога. Кога се обидуваме да го добиеме небото преку Христовите 
заслуги, тогаш душата напредува. Гледајќи на Исуса, Иницијаторот 
и Завршителот на нашата вера, можеме да напредуваме од сила во 
сила, од победа во победа; зашто преку Христа Божјата благодат го 
изработила нашето целосно спасение.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 364.

б. Чии напори и верски служби не можеле да бидат прифатени 
од Бога, и зошто? Лука 18,11.12.

в. Како нашите добри дела  се единствено прифатливи за Бога? 
Евреите 7,25.

„Верските служби, молитвите, пофалбите, покајничките 
признавања на гревот се издигаат од вистинските верници како 
темјан до небесната светиња, но минувајќи низ расипаните канали 
на човештвото, тие се толку осквернети што, ако не се прочистат со 
крв, никогаш нема да имаат никаква вредност пред Бога. Тие не 
се издигаат во беспрекорна чистота, и ако Посредникот, кој е од 
десната страна на Бога, не ги очисти и претстави преку Неговата 
праведност, тие се неприфатливи за Бога. Сите темјани од земните 
скинии мора да бидат навлажнети со капките на Христовата крв 
која чисти. Тој пред Отецот ја држи кадилницата на Неговите 
заслуги во која нема никаква дамка на земска расипаност. Во 
таа кадилница Тој ги собира молитвите, пофалбата и исповедта 
на својот народ, и со ова Тој ја става Неговата беспрекорна 
праведност. Потоа, намирисан со заслугите на Христовата жртва, 
темјанот доаѓа совршен и прифатлив пред Бога. Тогаш добиваме 
назад милостиви одговори.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 344.
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Среда	 	 	 	 	 	 								20.	декември
4. ДА СЕ БИДЕ СОВРШЕН ДЕНЕС 
а. Престојувајќи во Христа, со целосна увереност дека сме 

прифатени пред Бога, што треба да правиме сега? Евреите 6,1.

„Никогаш не можеме да го видиме нашиот Господ во мир, 
освен ако нашите души се беспрекорни. Мораме совршено да го 
одразуваме Христовиот лик. Секоја мисла треба да се потчини на 
Христовата волја. Како што големиот апостол рекол, мораме да 
дојдеме ‘до полната мерка на Христовиот раст’ (Ефесјаните 4,13). 
Никогаш нема да дојдеме до оваа состојба без искрени напори. 
Ако сакаме да го достигнеме совршенството на христијанскиот 
карактер, мораме секојдневно да се бориме против надворешното 
зло и внатрешниот грев.“ – Selected Messages, bk. 3, p. 148. 
б. Во нашите најдобри напори како верници да бидеме послушни 

на Бога, каде лежи нашата способност да го извршиме тоа? 2 
Коринтјаните 3,5.
 
„Христос е наш образец, совршен и светол образец кој ни е 

даден да го следиме. Никогаш не можеме да се изедначиме со 
образецот; но можеме да го имитираме и да го следиме според 
нашите способности.“ – Ye Shall Receive Power, p. 369.

„Кога во срцето се наоѓа желба за послушност на Бога, кога се 
вложуваат напори во оваа насока, Исус ја прифаќа оваа намера 
и напорот како најдобро нешто што човекот може да понуди, и 
со својата божествена заслуга го надоместува недостатокот.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 382.

„Исус ги сака своите деца, дури и ако грешат... Тој будно ги 
набљудува, и кога тие даваат сѐ од себе, повикувајќи го Бога да им 
помогне, бидете сигурни дека таквата служба, иако несовршена, 
ќе биде прифатена.“ – Selected Messages, bk. 3, p. 195.196.
в. Додека напредуваме кон совршенство, што Светиот Дух 

излева во нашето срце? Што тоа ќе нѐ наведе да направиме? 
Римјаните 5,5; 1 Јованово 3,18.

„Совршенството на христијанскиот карактер се постигнува само 
со постојан стремеж на христијанинот да им помогне на другите и 
да им послужи на благослов.“ – Делата на апостолите, 551.

„Таму каде има вера, се појавуваат добри дела. Болните се 
посетуваат, сиромашните се згрижуваат, сираците и вдовиците не 
се запоставени, голите се облечени, сиромашните се нахранети. 
Христос одел и правел добро, и кога луѓето се обединети со Него, 
тие ги љубат Божјите деца, а кротоста и вистината ги управуваат 
нивните чекори.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 398.
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Четврток	 	 	 	 	 																21.	декември

5. НАШАТА СИГУРНОСТ ВО СПАСЕНИЕТО
а. Колку е целосно простувањето на гревовите кое се нуди на 

грешникот кој се кае? 1 Јованово 1,9.

„Преку жртвата направена во наше име, гревовите можат 
целосно да ни бидат простени. Ние не зависиме од она што човек 
може да направи; нашата доверба е во она што Бог може да 
направи за човекот преку Христа. Кога ќе се предадеме целосно на 
Бога, и целосно веруваме, Христовата крв нѐ чисти од сите гревови. 
Совеста тогаш може да биде ослободена од осуда. Преку вера во 
Неговата крв, сите можеме да бидеме совршени во Христа Исуса. 
Фала му на Бога што тука се работи за работи кои се возможни. 
Можеме да здобиеме посветување. Можеме да уживаме во 
Божјата наклоност. Ние не треба да бидеме загрижени околу тоа 
како Христос и Бог гледаат на нас, туку треба да мислиме за тоа 
како Бог гледа на Христа, нашиот Заменик... На оној кој се кае и 
верува Господ му покажува како Христос го прифаќа предавањето 
на душата, која ќе ја обликува и украси да биде налик на Неговата.“ 
– Selected Messages, bk. 2, p. 32.33.

б. Каква сигурност имаме во Божјата способност да нѐ спаси од 
силата на гревот денес? Јуда 24; Филипјаните 1,6.

„Кога Христос владее во душата, таа е чиста, слободна од 
гревот. Во животот тогаш во потполност се открива славата и 
совршенството на евангелскиот план. Примањето на Спасителот 
во срцето внесува совршен мир, совршена љубов, совршена 
сигурност. Убавината и мирисот на Христовиот карактер откриени 
во животот сведочат дека Бог навистина го испратил својот Син во 
светот да биде негов Спасител.“ – Христовите очигледни поуки, 420.

Петок	 	 	 	 	 	 										22.	декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Објаснете како зборовите „бидете и вие совршени“ 
претставуваат и заповед и ветување?

2. Зошто Христовото посредување е толку важно за нас денес? 
3. Што е потребно сите наши дела да бидат прифатливи за Бога денес?
4. Да се биде совршен денес, што тоа практично значи за 

верникот? 
5. Како денес можеме да имаме совршена сигурност за нашето 

спасение?
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13.	лекција			 	 	 				Сабота,	30.	декември	2017.

Пораката на третиот ангел во 
реалноста

„И во устата нивна измама не се најде; тие се непорочни пред 
престолот Божји.“ – Откровение 14,5. 

„Некои ми пишуваа, прашувајќи дали веста за оправдување со вера 
е третата ангелска вест, и јас одговорив: ‘Да, тоа е неспорно веста 
на третиот ангел’.“ - The Review and Herald, April 1, 1890.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Faith I Live By, pp. 209–215.

Недела                      24. декември

1. ОБНОВУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИСТИНИ
а. Која е надежта на евангелието и како таа е поврзана со тројната 

порака од Откровение 14,6-12? Откровение 14,6; Колосјаните 
1,23,26-28.

„Христос со длабок копнеж очекува да се покаже во својата 
црква. Кога Неговиот карактер совршено ќе се обнови кај неговиот 
народ, тогаш Тој ќе дојде да ги признае и побара како своја 
сопственост.“ – Христовите очигледни поуки, 69.

б. Која важна доктрина беше обновена во текот на второто 
адвентно движење? Какви станале овие луѓе? Исаија 56,1.2; 
58,12.

„Господ ни испрати пораки за ова време за да се зацврсти 
христијанството на вечни темели, и сите кои веруваат во сегашната 
вистина мораат да стојат, не во сопствената мудрост, туку во 
Бога; и да  ги подигнат ‘основите на многу поколенија’. Таквите 
во небесните книги ќе бидат регистрирани како обновители на 
урнатини и обновители на патишта за населби.  Ние треба да се 
држиме до вистината затоа што е вистина, и покрај најогорчените 
противења. Бог ќе работи врз човечките умови; тоа дело не може 
да го оствари човекот сам. Голема просветлувачка моќ доаѓа од 
Христа; блескавиот сјај на Неговиот пример треба да се истакнува 
пред народот во секоја проповед и во секоја расправа.“ – The SDA 
Bible Commentary, vol. 4, p. 1152.
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Понеделник	 	 	 	 	 																25.	декември

2. ЕДИНСТВОТО НА ВЕРАТА

а. Кои дарови ги оспособуваат вистинските адвентни верници 
да ги распознаваат особените вистини за ова време? 1 
Коринтјаните 12,28. 

„Бог изведува еден народ од светот врз возвишената платформа 
на вечната вистина, Божјите заповеди и верата Исусова. Тој ќе го 
дисциплинира и ќе го навикне на ред. Тој нема да биде во неслога, 
еден да верува во едно, а друг да има вера и ставови сосема 
спротивни, ниту ќе одат независно од телото. Преку разновидните 
дарови и водството кое Бог го воспоставил во својата црква, сите ќе 
дојдат до единство во верата. Ако некој се држи до своето мислење 
за библиската вистина без оглед на мислењето на неговите браќа, 
и го оправдува својот став, наведувајќи дека тој има право на свое 
лично мислење, а потоа го наметнува врз другите, како може да 
ја исполни Христовата молитва.“ – Testimonies to Ministers, pp. 29, 30.

б. Како единството во црквата влијае на нашето сведочење за 
вистината? Јован 13,35.

„Единството во црквата врши свесно влијание врз оние кои 
веруваат и кои живеат световно.“ – That I May Know Him, p. 153.

„Нашето единство и љубовта кон другите се акредитиви со кои 
му сведочиме на светот дека Бог го испратил својот Син да ги спаси 
грешниците.“ – This Day With God, p. 120.

в. Што би било можно ако верниците со целосна вера го 
прифатиле дарот на Христовата праведност? Ефесјаните 4,13.

„Токму Светиот Дух, Утешителот, кој Исус рекол дека ќе го испрати 
на светот, го менува нашиот карактер во Христов лик; и кога тоа се 
остварува, ние ја одразуваме како во огледало славата на Господ. 
Тоа значи дека карактерот на оној кој на таков начин гледа на 
Христа е толку сличен на Неговиот, така што луѓето  посматрајќи 
го него го гледаат Христовиот карактер кој се одразува како во 
огледало. Незабележително за нас самите ние се менуваме од ден 
на ден и своите патишта и својата волја ги претвораме во Христови 
патишта и волја, во привлечноста на Неговиот карактер. Така ние 
растеме во Христа и несвесно го одразуваме Неговиот лик.“ – The 
Review and Herald, April 28, 1891.
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Вторник	 	 	 	 	 																	26.	декември

3. СУД
а. Каква значајна сцена му била покажана на пророкот Даниел, 

и кога започна? Како Христовата служба се поврзува со тоа? 
Даниел 7,9.10.13.14; 1 Јованово 2,1; Даниел 8,14.

„...А тоа на небесните облаци како да идеше Синот човечки, 
дојде до Старецот и застана пред Него. И Нему Му се даде 
власт, слава и царство, за да Му служат сите народи, племиња 
и јазици; владението Негово е владение вечно, кое нема да 
измине, и царството Негово нема да се разруши“ (Даниел 
7,13.14). Христовото доаѓање што е опишано овде не е Неговото 
второ доаѓање на земјата. Тој доаѓа пред Старецот на небото да 
прими власт, слава и царство што ќе му бидат дадени на крајот на 
Неговата посредничка служба. Ова доаѓање, а не Неговото второ 
доаѓање на земјата, според пророштвото ќе се случи на крајот од 
2300 години, односно во 1844. година. Во придружба на небесните 
ангели, нашиот Поглавар свештенички влегол во светињата над 
светињите и таму дошол пред Бога да го изврши последниот дел 
на Својата служба за луѓето - да го изврши делото на истражниот 
суд и да изврши помирување за сите што се најдени достојни за 
Неговата милост.“ – Големата борба, 480.
б. Ако сме ја прифатиле Христовата припишана правда и сме 

живееле со силата на Неговата доделена правда, како ќе 
стоиме на овој суд? Проповедник 12,14; Матеј 12,36.37.

„Покрај имињата на оние кои вистински се покајале за своите 
гревови и кои со вера ја признале Исусовата крв како своја жртва на 
исчистување, во небесните книги ќе биде забележано ‘проштавање’. 
Бидејќи станале учесници во Христовата правда и се утврдило дека 
нивниот карактер е во хармонија со Божјиот закон, нивните гревови 
ќе бидат избришани, а тие прогласени достојни за вечен живот... 

Гревовите за кои не сме се покајале и кои не сме ги напуштиле, 
нема да бидат простени и избришани од книгата, туку на денот на 
Божјиот суд ќе бидат сведоци против грешникот. Без оглед на тоа 
дали човекот своите лоши дела ќе ги направи среде бел ден или во 
мрак среде ноќ, тие се откриени пред Оној пред кого сите мораме 
да дадеме сметка. Божјите ангели го виделе секој сторен грев и го 
запишале во непогрешните книги. Гревот може да се негира, да 
се скрие, пред таткото, пред мајката, пред жената, пред децата и 
пред пријателите. Можеби никој, освен грешникот, нема поим за 
вината, но пред небесните суштества ќе биде сѐ откриено...  Луѓето 
со расипано срце можат да измамат човек, но Бог проникнува во 
секое лицемерство и го познава целиот внатрешен човеков живот.“ 
– Големата борба, 483.486.
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Среда	 	 	 	 	 	 									27.	декември

4. БРИШЕЊЕ НА ГРЕВОТ 
а. Што е откриено за состојбата и карактерот на оние кои се 

посветени во ова време на запечатување? Откровение 14,1-5.  

„Во тие чисти облеки на Христовата правда ќе се облечат 
искушаните и испитани, но верни Божји деца. Презрениот остаток 
ќе биде облечен во величествен костум, кој никогаш повеќе нема 
да го извалкаат со расипаноста на овој свет. Нивните имиња 
се запишани во книгата на животот на Јагнето, запишани меѓу 
имињата на верните од сите времиња. Тие се бореле против 
лукавството на сатаната, и не се одрекле од својата вера заради 
рикањата на змевот. Сега засекогаш се спасени од сите лукавства 
на сатаната.“ – 5 Сведоштво, 475.

б. Која прекрасна замена се одвива во небесното светилиште за 
време на судот на умрените праведници, а потоа и на живите 
праведници? Дела 3,19.

„Видов дека мнозина ја занемаруваат толку потребната 
подготовка очекувајќи дека ‘освежувањето’ или ‘доцниот дожд’ ќе 
ги оспособи да опстанат во Господовиот ден и да живеат во Негово 
присуство. О, колку ли само видов од нив во времето на неволјите 
без Божја заштита! Тие ја занемаруваат потребната подготовка, па 
затоа нема да можат да го примат ‘освежувањето’ кое сите мораат 
да го примат за да можат да живеат во присуството на Светиот 
Бог.“ – Рани списи, 71.
в. Во каква духовна состојба мораме да бидеме кога Исус ќе 

дојде? Евреите 12,14; 2 Петрово 3,14.

„’Затоа, возљубени, додека го очекувате тоа, погрижете се пред 
Него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни’ (2 Петрово 
3,14). Ова е стандардот кон кој секој христијанин треба да се 
стреми, не по својата природна способност,  туку преку благодатта 
обезбедена од Исус Христос. Да се бориме да го совладаме 
секој грев и да бидеме способни да го запреме секој нестрплив, 
раздразлив збор.“ – Our High Calling, p. 235.

„Сатаната не можел да најде во Божјиот Син ништо што би 
му овозможило да извојува победа над Него. Исус ги одржал 
заповедите на својот Отец и кај Него немало грев со кој сатаната би 
можел да се послужи во своја корист. Тоа е состојба во која мора 
да се најдат сите што сакаат да се одржат во времето на големата 
неволја.“ – Големата борба, 623.
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Четврток	 	 	 	 																	28.	декември

5. ПРАВЕДНИ ПОБЕДНИЦИ

а. Кое свечено предупредување е дадено за да Божјиот народ се 
сочува од измамите на последните денови? Каква одговорност 
имаат оние кои го имаат ова знаење? Откровение 14,9-11; 
Езекиел 33,2-4.

„Пораката на третиот ангел  треба да се смета за најзначајна. 
Тоа е прашање на живот или смрт. Впечатокот која пораката ќе ја 
остави на слушателите ќе биде пропорционална со сериозноста и 
свеченоста со која се објавува.“ – SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 980.

б. Што е запишано за оние кои се победници и на тој начин се 
подготвени да се сретнат со Исус при Неговото второ доаѓање? 
Откровение 14,12.
 
„Припадниците на Божјиот признат народ – оние кои биле 

сведоци на оваа земја за нивната лојалност. Кои се тие? Тоа се 
оние кои ги држат заповедите на Бога и го имаат сведоштвото на 
Исус Христос; оние кои распнатиот Христос го признаваат како свој 
Спасител.“ – SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 981.

„Не е доволно да се верува за Христа; ние мораме да веруваме 
во Него. Единствена вера која ни користи е верата која Го прима како 
личен Спасител, која ги присвојува Неговите заслуги. Многумина 
сметаат дека верата е начин на размислување. Спасоносната 
вера е зделка преку која оние кои го примаат Христа, стапуваат во 
заветен однос со Бога. Вистинската вера е живот. Живата вера тоа 
е зголемување на животната сила, тоа е доверба со помош на која 
душата станува победоносна сила.“ – Копнежот на вековите, 347. 

Петок	 	 	 	 	 	 										29.	декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Во која смисла ние треба да ги „обновуваме урнатините“?
2. Зошто е толку важно да постои единство во црквата? Како е 

ова можно? 
3. Во каква состојба мораме да бидеме за да ни бидат избришани 

гревовите?
4. Како можеме да го достигнеме стандардот на карактерот кој 

Бог го бара? 
5. Зошто не е доволно да поверуваме во Христа? Што тоа значи?
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Целосно посветени – духот, 
душата и телото

„А Сам Бог на мирот да ве освети наполно во сè, и целиот ваш дух 
и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот 

Господ Исус Христос.“ – 1 Солунјаните 5,23.

„Посветувањето истакнато во Светите списи се однесува 
на целото битие – духот, душата и телото. Тука се истакнува 
вистинската претстава за целосната посветеност. Павле се молел 
за припадниците на црквата во Солун да го уживаат овој голем 
благослов. ‘А Сам Бог на мирот да ве освети наполно во сè, и целиот 
ваш дух и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на 
нашиот Господ Исус Христос.’ – 1 Солунјаните 5,23.

„Вистинска посветеност е целосно потчинување на волјата 
Божја. Бунтовните мисли и чувства се победени, а Христовиот глас 
проникнувајќи го целото битие буди во него нов живот. Оние што 
се вистински посветени не го издигаат сопственото мислење како 
мерило: што е правилно, а што погрешно. Тие не се занесуваат со 
самоправедност, туку се недоверливи кон себе, секогаш плашејќи 
се дека исполнувањето на ветувањето кое им е наменето може 
и да изостане ако не ги исполнат условите под кои ветувањето е 
дадено...

Библиското посветување не се состои во силата на емоциите. 
Тука мнозина запаѓаат во заблуда. За нив чувствата претставуваат 
некакво мерило на светост. Кога чувствуваат занес или среќа, тие 
тврдат дека се посветени. Чувството на среќа или пак отсуството 
на таквиот занес не претставуваат никакви докази дали сме или 
не сме посветени. Моментална посветеност воопшто не постои. 
Вистинско посветување е секојдневно дело и продолжува сѐ додека 
човекот е жив. Оние кои секојдневно се борат со искушенијата ги 
победуваат своите грешни склоности и се стремат за светоста на 
срцето и животот, никогаш нема арогантно да тврдат за себе дека 
достигнале светост. Тие секогаш се жедни и гладни за правда. Тие 
секогаш гревот го гледаат во сета негова одвратност.

Вистинска светост не е ништо помалку отколку секојдневно 
умирање на сопственото ‘јас’ и секојдневно потчинување на 
Божјата волја.“ – Мојот живот денес, 273.



Библиски лекции - Октомври - Декември 2017 73

Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Недела Пл. Ер. 3,37-41. 6 Свед. 72. Тит 3,4.5.
2 Понеделник Езек. 11,13-17. 6 Свед. 73. Евр. 1,8-14.
3 Вторник Дан. 2,16-19. 6 Свед. 74. Откр. 18,1.2.
4 Среда Дан. 2,20-23. 6 Свед. 75. 1 Тим. 4,8-12.
5 Четврток Дан. 9,1-3. 6 Свед. 76. Откр. 18,4.5.
6 Петок Дан. 9,4-7. Сонцето заоѓа во 18 06

7 Сабота Псалм 27,4.5. Сонцето заоѓа во 18 04

8 Недела Дан. 9,8-11. 6 Свед. 77. Евр. 2,9-11.
9 Понеделник Дан. 9,12-14. 6 Свед. 78. Евр. 2,14-18.
10 Вторник Дан. 9,15-17. 6 Свед. 79. 2 Тим. 3,12.13.
11 Среда Дан. 9,18-22. 6 Свед. 80. 2 Тим. 2,19.20.
12 Четврток Псалм 51,1-7. 6 Свед. 81. Дела 2,17-21.
13 Петок Псалм 51,8-17. Сонцето заоѓа во 17 54

14 Сабота Псалм 34,17-22. Сонцето заоѓа во 17 52

15 Недела Псалм 37,3-6. 6 Свед. 82. Евр. 3,12-15.
16 Понеделник Псалм 35,21-26. 6 Свед. 83. Евр. 4,12-16.
17 Вторник Псалм 32,5-8. 6 Свед. 84. Ерем. 30,5-7.
18 Среда Псалм 42,1-5. 6 Свед. 85. Осија 12,5-7.
19 Четврток Псалм 40,4.5. 6 Свед. 86. Бит. 32, 29.30.
20 Петок Псалм 61,1-5. Сонцето заоѓа во 17 43

21 Сабота Исаија 66,2-4. Сонцето заоѓа во 17 42

22 Недела Псалм 66,16-20. 6 Свед. 87. Евр. 5,7-9.
23 Понеделник Псалм 63,1-6. 6 Свед. 88. Евр. 6,17-20.
24 Вторник Псалм 79,9-13. 6 Свед. 89. Исаија 27,5.6.
25 Среда Псалм 80,14-18. 6 Свед. 90. Малах. 3,2.4.
26 Четврток Псалм 84,5-12. 6 Свед. 91. Бит. 33,2-4.
27 Петок Псалм 90,12-17. Сонцето заоѓа во 17 33

28 Сабота Псалм 80,17.18. Сонцето заоѓа во 17 32

29 Недела Псалм 95,3-7. 6 Свед. 92. Евр. 8,10-12.
30 Понеделник Пс. 102,16-21. 6 Свед. 93. Евр. 9,22-28.
31 Вторник Пс. 109,26-31. 6 Свед. 94. Ис. 33,16.17.

ОКТОМВРИ - 2017.
За оние кои 
немаат свед.
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Среда Псалм 123,1-4. 6 Свед. 95. Ис. 49,14-16.
2 Четврток Псалм 132,7-10. 6 Свед. 96. Амос 8,11.12.
3 Петок Псалм 140,6-8. Сонцето заоѓа во 16 24

4 Сабота Псалм 142,5-7. Сонцето заоѓа во 16 23

5 Недела Псалм 141,1-5. 6 Свед. 98. Евр. 10,35-39.
6 Понеделник Псалм 141,8-10. 6 Свед. 99. Евр. 11,1-6.
7 Вторник Псалм 143,1.2. 6 Свед. 100. Пс. 91,8-10.
8 Среда Псалм 143,8-11. 6 Свед. 101. Пс. 34,7.8.
9 Четврток Псалм 79,8-13. 6 Свед. 102. Ис. 30,29.30.
10 Петок Езек. 34,1-5. Сонцето заоѓа во 16 16

11 Сабота Псалм 69,5.6. Сонцето заоѓа во 16 15

12 Недела Езек. 34,6-10. 6 Свед. 103. Евр. 11,34-40.
13 Понеделник Езек. 34,11.12. 6 Свед. 104. Евр. 12,1-4.
14 Вторник Езек. 34,13-16. 6 Свед. 105. Ис. 2,10-12.
15 Среда Езек. 34,17-20. 6 Свед. 106. Мал. 3,16-18.
16 Четврток Езек. 34,21-25. 6 Свед. 107. Авакум 3,3-6.
17 Петок Езек. 34,26-31. Сонцето заоѓа во 16 09

18 Сабота Псалм 78,3-7. Сонцето заоѓа во 16 09

19 Недела Псалм 100. 6 Свед. 108. Јаков 1,22-25.
20 Понеделник Псалм 95,1-7. 6 Свед. 109. Јаков 5,13-20.
21 Вторник Мат. 25,31-34. 6 Свед. 110. 1 Кор. 15,55-57.
22 Среда 2 Тим. 1,1-8. 6 Свед. 111. Откр. 1,5.6.
23 Четврток Јован 10,1-5. 6 Свед. 112. Мат. 25,20.21.
24 Петок Јован 10,6-10. Сонцето заоѓа во 16 05

25 Сабота Псалм 79,9-13. Сонцето заоѓа во 16 04

26 Недела Јован 10,11-15. 6 Свед. 113. Евр. 12,22-26.
27 Понеделник Јован 10,16-18. 6 Свед. 114. 1 Петр. 1,7-11.
28 Вторник Јован 8,28-32. 6 Свед. 115. Ис. 62,10-12.
29 Среда Јован 8,56-59. 6 Свед. 116. Ис. 25,8.9.
30 Четврток Јован 6,47-51. 6 Свед. 117. Откр. 18,5-8.

НОЕМВРИ - 2017.
За оние кои 
немаат свед
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Дат./ Ден Утринска молитва Вечерна молитва
1. Петок Лука 1,28-35. Сонцето заоѓа во 16 02

2 Сабота Исаија 85,9-13. Сонцето заоѓа во 16 01

3 Недела Судии 13,22-25. 6 Свед., 118. 1 Пет. 1,18-25.
4 Понеделник Судии 14,5.6. 6 Свед., 119. 1 Петр. 2,1-7.
5 Вторник 1 Сам. 10,5-7. 6 Свед., 120. Зах. 14,12.13.
6 Среда 1 Сам. 10,8-11. 6 Свед., 121. Лев. 16,21.22.
7 Четврток Исаија 63,14-16. 6 Свед., 122. Откр. 20,1-3.
8 Петок Јоил 2,23-27. Сонцето заоѓа во 16 01

9 Сабота Псалм 89,13-18. Сонцето заоѓа во 16 01

10 Недела Јоил 2,12-18. 6 Свед., 123. 1 Пет. 2,9-12.
11 Понеделник Зах. 10,1. 6 Свед., 124. 1 Пет. 2,19-24.
12 Вторник Зах. 4,4-6. 6 Свед., 125. Зах. 14,6-9.
13 Среда Мат. 28,18-20. 6 Свед., 126. Зах. 14,3-5.
14 Четврток Јован 14,15-18. 6 Свед., 127. Отк. 20,11.12.
15 Петок Јован 16,7-14. Сонцето заоѓа во 16 01

16 Сабота Псалм 9,13-17. Сонцето заоѓа во 16 02

17 Недела Јован 17,1-7. 6 Свед., 128. 1 Пет. 4,7.8.
18 Понеделник Јован 17,8-11. 6 Свед., 129. 1 Пет. 4,12-15.
19 Вторник Јован 17,12-17. 6 Свед., 130. Мат. 25,37-40.
20 Среда Јован 17,18-23. 6 Свед., 131. Лука 19,12-14.
21 Четврток Јован 17,24-26. 6 Свед., 132. Откр. 15,3.4.
22 Петок Дела 1,6-11. Сонцето заоѓа во 16 04

23 Сабота Пс. 118,20-26. Сонцето заоѓа во 16 05

24 Недела Дела 1,12-14. 6 Свед., 133. 1 Пет. 4,17-19.
25 Понеделник Дела 2,1-4. 6 Свед., 134. 1 Пет. 5,6-11.
26 Вторник Дела 2,12-21. 6 Свед., 135. Мал. 4,1.2.
27 Среда Дела 2,36-41. 6 Свед., 136. Мал. 4,6-8.
28 Четврток Дела 4,23-31. 6 Свед., 137. Ис. 32,16-18.
29 Петок Дела 5,12-15. Сонцето заоѓа во 16 09

30 Сабота Излез 20,8-11. Сонцето заоѓа во 16 10

31 Недела Откр. 20,11-15. 6 Свед., 138. Откр. 22,17-21.

ДЕКЕМВРИ - 2017.
За оние кои 
немаат свед.
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7. октомври     
За	обнова	на	
централата	на	
јужноамериканската	
Унија	во	Аргентина
(страница	4)

4. ноември   
За	литература	

во	мисионските	
полиња

(страница	25)

2. декември     
За	Црквата	во	
Непал	
(страница	46)

Доброволен дар во 
првата сабота


