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Година XCIV 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.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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„Христос изјавил дека откако ќе воскресне, на својата црква како 
најголем дар ќе и испрати Утешител, кој ќе го заземе Неговото место. Тој 
Утешител е Светиот Дух - душата на Неговиот живот, успех на Неговата 
црква, светлина и живот на светот. Со својот Дух Христос испраќа влијание 
и моќ кој го отстранува гревот.

„Со дарувањето на Духот, Исус на човекот му го дал најголемиот дар кој 
небото можело да му го даде ...

„Духот го прави делотворно она што e направено од страна на 
Искупителот на светот. Духот прави нашето срце да биде чисто. Преку 
Духот верникот станува учесник во божествената природа. Христос ни го 
дал својот Дух како божествена сила за да ги совладаме сите наследени и 
стекнати склоности кон злото и да го втисне својот карактер врз црквата." 
- The Review and Herald, May 19,1904.

„Самиот Христов живот во душата, самото активно начело на љубовта 
всадено со Светиот Дух, ќе направи нашата душа да носи плодови на 
добри дела." - Life Sketches, 327.

Додека ги проучуваме Саботно - школските лекции за ова тромесечие, 
да соработуваме со Светиот Дух и целосно да ги предадеме нашите срца 
во Негова контрола. Со влијанието на Духот врз срцето ние ќе бидеме 
привлечени поблиску еден кон друг и ќе посакаме да го споделиме 
примениот благослов. Господ нека ни помогне да се соединиме со нашите 
браќа со сета душа во барањето на силата на Светиот Дух да оди пред нас 
во ширењето на добрата вест за Исусовото доаѓање.

Времето во кое сега живееме, за оние кои Го бараат, е време на давање 
на Светиот Дух. Барајте го Неговиот благослов. Време е да бидеме многу 
повеќе посветени во своите молитви. Нам ни е доверено едно напорно, 
но во исто време и радосно дело, да им го откриеме Христа на оние кои се 
наоѓаат во темнина. Ние сме повикани да ги објавуваме особените вистини 
за ова време. За сето ова, излевањето на Духот е од суштинско значење. 
Ние треба да се молиме за тоа. Господ очекува од нас да Го молиме. Ние 
не сме пристапиле кон ова дело со целосно срце." - The Review and Herald, 
March 2,1897.

„На секое богослужение на кое присуствуваме, треба да ги издигаме 
нашите молитви кон Бога, како би и подарил топлина и влага на нашата 
душа. И додека бараме од Бога сила на Светиот Дух, така Тој во нас ќе 
развива кротост, понизност и зависност од Бога за доцен дожд кој ќе 
го доврши делото. Ако со вера се молиме за овој благослов, ние ќе го 
примиме, како што ветил Бог." - Manuscript Releases 2, 9-18.

Отсек за саботна школа при Генерална конференција

ПРЕДГОВОР
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Сабота, 6. октомври 2018. 

Доброволен прилог во првата сабота за 
црквениот проект во Скофилд, Нов 

Јужен Велс, Австралија
Почитувани членови на саботна школа 

ширум светот:

Сиднеј е најголемиот град и финансиска 
престолнина на Австралија. Влијанието на

Австралија врз Пацифичкиот регион на 
Азија константно расте во последните неколку 
години, и довршувањето на центарот на црквата 
и Унијата во оваа област е крајно неопходен, за да се 
забрза тоа влијание од духовна перспектива.

На крајот од 1990-тата година ја преселивме црквата и централата на 
Унијата во западниот дел на Сиднеј, во предградието Скофилд. Поради 
високата цена на градењето, успеавме да ја довршиме централата на 
Австралиско-азиската Унија, како и трпезаријата која ние ја користиме 
како црква. Сега сме подготвени за втората фаза од нашиот проект која ги 
вклучува просториите за саботна школа како и тоалетите кои ни се толку 
неопходни.

Повеќето од нашите часови во нашата мисионерска школа Елим 
се одржуваат во оваа црква и таа прераснува во голем центар за 
евангелизација. Можностите за делото на евангелизација постојано 
растат, дури и по завршувањето на школата, а со повеќе работници имаме 
и поголеми можности. „Постои работа која треба да се врши ширум светот, 
и како што се приближуваме кон крајот на времето, Господ ќе влијае 
на многу срца да се вклучат во оваа работа. Ако сте во можност да го 
употребите вашето влијание во функционирањето на работата во Сиднеј, 
многу души ќе бидат спасени, кои никогаш не слушнале за вистината. 
Градовите треба да се обработуваат. Божјата спасоносна сила треба да 
помине низ градовите како запалена светилка." - Евангелизам, 425.

Според животните трошоци, Сиднеј е осми во светот, а финансиските 
побарувања од нашите членови се големи. Црквата во Скофилд беше 
многу дарежлива во помагањето на другите делови од светот, но сега ни е 
потребна вашата помош. Наша искрена молитва е Бог да ве благослови во 
вашата великодушност за унапредување на Неговото дело во овој регион.

Вашите браќа и сестри од црквата во Скофилд
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  1. лекција               Сабота, 6. октомври 2018.

Службата на Светиот Дух
„А нам, пак, ни го откри тоа Бог преку Својот Дух, зашто Духот продира 

во се, па дури и во длабочините Божји.“ - 1. Коринтјаните 2:10.

„Светиот дух зема од Божјите нешта, и му ги открива на оној кој искрено 
го бара небесното богатство. Ако му се предадеме на Неговото водство, 
Тој ќе не води во сета светлина.“ - The Review and Herald, December 15, 1896.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:  Manuscript Releases, vol. 2, pp. 9-18.

Недела 30. септември

1. ОГРАНИЧЕНА ЧОВЕЧКА МУДРОСТ

а. Која е најголемата мистерија за човечкиот ум? Јов 11:7; Исаија 40:28.

„Никој нека не се осудува со дрска рака да го подигне превезот кој 
ја сокрива Божјата слава. ‘Колку се несфатливи Неговите судови и 
неистражливи Неговите патишта!’ (Римјаните 11:33). Сокривањето на 
Неговата сила е само доказ за Неговата милост; затоа што подигањето 
на превезот кој ја сокрива божествената присутност значи смрт. Умот 
на ниту еден смртник не може да продре во тајната во која Семоќниот 
живее и делува. Ние можеме да го сфатиме само врз основа на она 
што Тој го нашол за добро да ни открие за Себе.“ - Здравје и среќа, 438.

б. Како можеме да ги разбереме Божјите работи? Повторени 
закони 29:29.

„Откривањето кое Бог сам ни го дава за себе во своето Писмо наменето 
ни е нам и треба да го проучуваме. Тоа можеме да настојуваме да го 
сфатиме. Но подалеку од тоа не можеме да продреме. Најразвиениот ум 
може да се напрега додека не се умори, создавајќи разни претпоставки 
за Божјата природа, но неговите напори ќе останат залудни. Нам не ни 
е дадено да го решаваме тој проблем. Ниту еден човечки ум не може со 
истражување да го долови Бога. Нека човекот во својата ограниченост 
не се напрега обидувајќи се да го протолкува Него. Нека не се впушта 
никој во нагаѓања за Неговата природа. Молчењето тука значи речитост. 
За Сезнајниот не може да се расправа.“ - 8 Сведоштво, 279.
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Понеделник     1. октомври

2. БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАЊЕ Е НЕОПХОДНО

а. Кого Бог го користи за да ни ги открие нештата за Него? Зошто 
ова Божествено орудие е потребно и денес? 1. Коринтјаните 
2:10 (прв дел).

„Божјиот Дух, кој поради милоста и добрината на Бескрајната љубов 
ни е пратен од небото, и ѝ ја открива божествената вистина поединечно 
на секоја душа која во вера потполно му се предава на Христа. Со 
неговата сила важните висини од кои зависи спасението на душата се 
всадуваат во срцето и мислите, и животниот пат го прават така јасен за 
никој да не мора да лута. Додека ги проучуваме Светите Списи, мораме 
да се молиме Светиот Божји Дух да ни го расветли Неговото Слово, за да 
можеме да ги видиме и цениме неговите блага.“ - Христовите очигледни 
поуки, 113.

„Во своето Слово, Бог на луѓето им објавил знаење неопходно за 
спасение. Светото Писмо треба да се прифати како авторитативно, 
непогрешливо откривање на Неговата волја. Тоа е мерило на карактерот, 
откривач на доктрините и тест на искуствата... Сепак, фактот дека Бог им 
ја открил својата волја на луѓето преку Неговото Слово не го направил 
непотребно трајното присуство и водство на Светиот Дух. Напротив, 
Спасителот на своите ученици им го ветил Светиот Дух кој на Божјите 
слуги ќе им го објави Словото, ќе ги разјасни и примени неговите учења.“ 
- God's Amazing Grace, 198.

б. Како е напишано Светото Писмо и зошто? 2. Петрово 1:21; 
Римјаните 15:4; 2. Тимотеј 3:16.

„Библијата укажува на Бога како нејзин автор, но сепак е пишувана од 
човечки раце. Разновидните стихови во нејзините книги ги прикажуваат 
особините на повеќето писатели. Сите вистини кои се во неа објавени 
од Бога се вдахновени (2. Тимотеј 3:16), а сепак се изразени со човечки 
зборови. Бесконечниот со Својот Свет Дух ги просветлил умовите и 
срцата на Своите слуги.“ - The Faith I Live By, 10.

„Самите зборови напишани во Библијата не се вдахновени, туку 
вдахновени биле луѓето кои ги пишувале. Вдахновението не влијае на 
човековите зборови или изрази, туку на самиот човек кој, под влијание 
на Светиот Дух, е проникнат со такви мисли. Меѓутоа, зборовите го 
добиваат впечатокот на индивидуалниот ум... Божествениот ум и 
волјата се спојуваат со умот и волјата на човекот, и така човечките изрази 
стануваат Божјо Слово.“ - Коментари на библиските текстови 7,945-946.
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Вторник     2. октомври

3. СВЕТИОТ ДУХ, БОЖЈИ СВЕДОК

а. Што покажува дека Светиот Дух е една од трите небесни сили 
кои го сочинуваат Божеството? Матеј 28:19. Која е Неговата 
работа?

„Божеството било исполнето со сожалување кон човечкиот род, и 
Отецот, Синот и Светиот Дух се предале на изработка на планот на 
спасението.“ - Counsels on Health, 222.

„Постојат три живи личности на небесното трио; во името на овие 
три големи сили - Отецот, Синот и Светиот Дух - се крштеваат оние 
кои го примаат Христа преку жива вера; и овие сили ќе соработуваат 
со послушните поданици на Небото во нивните напори да живеат нов 
живот во Христа.“ - Евангелизам, 463.

„Ќе им биде даруван Духот поради препород, а без тоа Христовата 
жртва би била безуспешна. Моќта на злото се зголемувала со векови, 
и било зачудувачко колку луѓето немоќно се потчинувале на тоа 
сатанско ропство. Да му се пружи отпор на гревот и да се совлада 
возможно е само со делувањето на третиот лик на Божеството, со 
силата на Светиот Дух, која не доаѓа со никаква ограничена енергија, 
туку со целосната божествена сила. Духот го спроведува на дело 
она што го извојувал Спасителот на светот. Со силата на Светиот 
Дух срцето се чисти од гревот. Со помош на Духот верникот станува 
учесник во божествената природа. На своите следбеници Христос им 
го дава Светиот Дух, како божествена сила, со цел да ги совладаат 
сите стекнати и наследени склоности кон зло и со цел Црквата да 
прими печат на Неговиот карактер.“ - Копнежот на вековите, 671.

б. Кое дело на Светиот Дух исто така покажува дека Тој е 
божествена личност, еднаков со Бога? 1. Коринтјаните 2:10 
(втор дел).

„Светиот Дух има своја личност; во спротивно, Тој не би можел да 
му сведочи на нашиот дух дека сме Божји деца. Тој, исто така, мора 
да биде и божествена личност, инаку Тој не може да ги испитува 
тајните кои се скриени во Божјиот ум. ‘Бидејќи, кој човек знае што 
има во човекот, освен човечкиот дух кој живее во него? Па така и 
Божјото не го знае никој, освен Божјиот Дух.’ (1. Коринтјаните 2:11).“ 
-Евангелизам, 464.
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Среда      3.октомври

4. ЛИЧНОСТА НА СВЕТИОТ ДУХ
а. Зошто вистинската природа на Светиот Дух ќе остане тајна? 

Јован 6:13.

„За нас не е најбитно точно да ја одредиме дефиницијата на 
Светиот Дух. Христос ни зборува дека Духот ни е Утешител: ‘Духот на 
Вистината, Кој излегува од Отецот’ (Јован 15:26). За Светиот Дух јасно 
е кажано дека Тој во своето дело ги упатува луѓето во сите вистини и 
дека, кога ќе дојде, ‘од Себе нема да зборува’ (Јован 16:13).

„Природата на Светиот Дух за нас претставува тајна. Луѓето не 
можат да ја објаснат, бидејќи Господ не им ја открил... Во поглед 
на ваквите тајни, кои се предлабоки за човековиот ум, молчењето 
претставува злато.“ - Делата на апостолите, 51,52.

б. Иако природата на Светиот Дух е тајна, што покажува дека Тој 
е „личност во иста мера во која и Бог е личност"? Римјаните 
8:16.26.27.

„Треба да сфатиме дека Светиот Дух, кој е личност како што Бог е 
личност, оди по ова тло (школа Авондејл).

„Светиот Дух е личност, бидејќи Тој ‘сведочи на нашиот дух дека ние 
сме чеда Божји’ (Римјаните 8:16). Кога се покажува тоа сведоштво, 
тоа со себе носи свој доказ. Во таквите моменти веруваме и сигурни 
сме дека сме деца Божји.“ - Евангелизам, 616.

в. Како знаеме дека Светиот Дух има слободна волја, дури и 
кога служи онака како што го насочуваат Христос и Отецот? 1. 
Коринтјаните 12:11; Дела 13:2.

„Кога Спасителот рекол: ‘одете и научете ги сите народи’, Тој исто 
така рекол: ‘Знаците на оние кои веруваат ќе бидат овие: во мое име 
ќе бркаат ѓаволи; ќе зборуваат нови јазици; ќе земаат змии во рацете, 
ако се напијат нешто смртоносно, нема да им наштети; врз болните 
ќе положуваат раце и тие ќе оздрават.’ Ова ветување е далекосежно 
исто така како и претходно дадениот налог. Не му се даваат на секој 
верник сите дарови. Духот ги разделува ‘секому поодделно, како што 
сака’ (1. Коринтјаните 12:11). Меѓутоа даровите на Духот му се ветени 
на секој верник во склад со неговите потреби во делото Господово.“ 
-Копнежот на вековите, 823.

„Припадниците на Божјиот народ можат меѓу себе да бидат и ќе бидат 
различни, но ги поттикнува еден исти Дух.“ - Мојот живот денес, 276.
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Четврток      4. октомври

5. БОЖЕСТВЕНИОТ УТЕШИТЕЛ

а. На кој начин Светиот Дух е „друг Утешител“? Јован 14:16.
 
„Утешителот се нарекува ‘Дух на вистината’. Неговата задача се 

состои во тоа да ја открие и разјасни вистината. Тој прво престојува 
во срцето и во душата како Дух на вистината, и на тој начин станува 
Утешител. Вистината носи утеха и мир, но вистинскиот мир и утеха 
не можат да се најдат во лагите... Светиот Дух и зборува на душата 
преку Светите Списи и ја втиснува вистината во срцето.“ – Копнежот 
на вековите, 671.

б. Што ќе направи Светиот Дух за секој верник? Јован 16:13 (прв дел).

„Кога ќе го земе во раката небесниот факел, истражувачот на 
вистината ја согледува својата слабост и немоќ, својата целосна 
безнадежност во настојувањето да се оправда себеси. Тој согледува 
дека во самиот себе не наоѓа ништо со што може да му се препорача 
на Бога. Тој се моли за Светиот Дух, претставникот на Христос, да биде 
негов постојан водич и да го упати во секоја вистина.“ – Совети за 
родителите, учителите и студентите, 450.

„Во сите времиња и на секое место, во сите страдања и во секоја 
болка, кога сѐ до каде што допира погледот изгледа мрачно а 
иднината сосема неизвесна, и кога се чувствуваме беспомошни и 
осамени, Утешителот ќе биде пратен како одговор на молитвата со 
вера. Околностите можат да не одвојат од сите земни пријатели, но 
никакви околности, никаква оддалеченост не може да не одвои од 
небесниот Утешител. Каде и да сме, каде и да одиме, Тој ни е секогаш 
од десна страна да ни помага, да не поддржува, да не подига и да не 
храбри.“ – Копнежот на вековите, 669-670.

Петок      5. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Колку Бог ни открива за себе? Зошто?
2. Кој е единствениот начин преку кој можеме да стекнеме вистинско знаење 

за Бога?
3. Како знаеме дека постојат три личности во небесното трио? Наведи 

примери од Библијата.
4.  Што докажува дека Светиот Дух е божествена личност?
5.  На кој начин Светиот Дух „не утешува“?
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  2. лекција                               Сабота, 13. октомври 2018.
  

Симболи на Светиот Дух

„Кој верува во Мене од неговата утроба, како што е речено во 
Писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за Духот, Кого 
што ќе Го примат оние кои веруваат во Него; зашто Светиот Дух уште не 
им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен.“ - Јован 7:38.39.

„Бесконечниот со Својот Свет Дух ги расветлил умовите и срцата 
на Своите слуги. Им давал соништа и визии, симболи и слики; и тие на 
кои вистината им била откриена на таков начин, самите ја оформиле 
мислата и ја изразиле со човечки јазик.“ - Големата борба, вовед, 3.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 7-12.

Недела 7. октомври

1. ВОДАТА КАКО СИМБОЛ

а. Како водата ја симболизира природата и делото на Светиот 
Дух? Јован 3:5; Тит 3:5.

„Крштевањето било погреб со Христа во водата слично на Неговата 
смрт, што значи дека сите што се каат поради престапот на Божјиот 
закон се очистени преку делувањето на Светиот Дух. Крштевањето 
прикажува вистинско обратување со обновувањето на Светиот Дух.“ 
-The Faith I Live By, 143.

б. На што ги повикува Исус оние што се духовно жедни? Јован 
7:3739; 4:14.

„Оној кој се труди својата жед да ја угаси на изворите на овој свет, 
тој ќе се напои само за повторно да биде жеден. Никаде луѓето не 
се задоволни. Тие копнеат за нешто што ќе ја задоволи потребата на 
душата. Таа потреба може да ја задоволи само Христос. Потребата 
на светот, копнежот на сите народи, е Христос. Божествената милост 
која само Тој може да ја даде - тоа е жива вода која чисти, освежува и 
ја окрепува душата.“ - Копнежот на вековите, 187.
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Понеделник     8. октомври
 

2. ВЕТЕРОТ КАКО СИМБОЛ

а. На кој начин ветрот претставува симбол на делувањето на 
Светиот Дух во преобратувањето? Јован 3:8.

„Христос го употребил ветрот како симбол на Светиот Дух.“ 
-Manuscript Releases 12, 155.

„Ветер се слуша помеѓу гранките на дрвјата и како шушка во лисјата 
и цветовите, но сепак е невидлив и никој не знае од каде доаѓа и 
каде оди. Така Светиот Дух делува на срцето. Тоа Негово делување не 
можеме подобро да го објасниме од невидливото движење на ветрот. 
Човекот можеби не е во состојба да го каже времето и местото или да 
се сети на сите околности во процесот на преобратувањето, но тоа не 
значи дека не се обратил. Со помош на невидливите појави како што 
е ветерот, Христос без престан влијае на човековото срце. Малку по 
малку, иако за тоа можеби и не е свесен оној кој прима, остануваат 
впечатоци кои душата ја привлекуваат кон Христа. Тоа може да се 
постигне ако размислуваме за Него, ако го читаме Светото Писмо или 
ако ги слушаме зборовите на живиот проповедник. Одненадеж, кога 
Духот непосредно апелира, душата радосно му се предава на Исуса. 
Многумина тоа го нарекуваат ненадејно преобратување, но тоа е 
последица на долготрајното делување на Божјиот Дух - последица на 
трпелив, долготраен процес.

„Иако сам по себе е невидлив, ветерот предизвикува впечатоци 
кои се гледаат и чувствуваат. Така влијанието на Духот врз душата 
се открива во секоја постапка на оној кој ја чувствува Неговата 
спасоносна моќ. Кога Божјиот Дух ќе го потчини и освои срцето, 
животот се преобразува. Грешните мисли се отфрлаат, човекот се 
одрекува од злите дела, љубов, понизност и мир доаѓаат на местото 
на гневот, зависта и кавгата. Радоста го зазема местото на жалоста, 
а на лицето се огледува небесната светлост. Никој не ја гледа раката 
која го зема товарот, ниту ја забележува светлоста која доаѓа од 
небесните дворови. Благословот доаѓа кога душата преку вера му се 
предава на Бога. Тогаш силата која ниту едно човечко око не може 
да ја види создава ново битие според Божјиот облик.“ - Копнежот на 
вековите, 172,173.

б. На кој начин Божјиот Дух е употребен за да ја нагласи слабоста 
на гордите човечки суштества? Исаија 40:7.8.



12 Библиски лекции, Октомври – Декември 2018

Вторник     9. октомври

3. МАСЛОТО КАКО СИМБОЛ

а. Како маслото е употребено како соодветен симбол на Светиот 
Дух во однос на Христа? Псалм 45:7; 23:5; Исаија 61:1.

„Проповедајќи во Назарет, Христос се претставил себеси како 
Помазаник. Божјиот Дух ги придружувал Неговите зборови и ги убедувал 
срцата во нивната вистинитост. Сите биле сведоци на милостивите 
зборови кои излегувале од Неговата уста.“ - The Bible Echo, August 19, 1895.

б. Како маслото го претставува делото на Светиот Дух во и преку 
посветениот верник? Захарија 40:6.12.14.

„Пророкот видел како златното маслиново масло од двете маслинови 
дрвца преку златни цевки се излева во чашите на свеќникот, а потоа од 
таму во златните светилки кои го осветлувале Светилиштето. Така и преку 
светите кои стојат во Божјата присутност, Светиот Дух се пренесува на 
човековите орудија кои се посветуваат на Неговата служба. Задачата на 
двајцата миропомазани (Стариот и Новиот Завет) е да му ги пренесат на 
Божјиот народ даровите на божествената мудрост, преку која единствено 
и вистински Неговата Реч може да стане светлост на нашите нозе и видело 
на нашата патека. Значи, ‘не со сила не со снага, а со Мојот Дух, вели Господ 
Саваот.’ (Захарија 4:6).“ - Христовите очигледни поуки, 408 .

„Нашите срца не можат да ја одразуваат светлината доколку не постои 
животодавна врска со небото. Единствено ова може да направи срцата 
постојано да горат со света, несебична љубов кон Христа и за сите оние 
кои се откупени со Неговата крв. Ако не сме постојано исполнети со 
златното масло, пламенот ќе згасне. - The Home Missionary, July 1, 1897.

„Маслото се преточува во садови подготвени за маслото. Тоа масло 
го претставува влијанието на Светиот Дух на срцето, кое работи преку 
љубов и ја чисти душата...

Кога не би се надополнувало ова свето масло постојано од небото 
преку пораки и опомени на Божјиот Дух, силите на злото ќе имаат целосна 
контрола над луѓето.“ - Коментари на библиски текстови, 410, 411.

„Како што се празнат маслиновите дрва во златните цевки, така 
небесните гласници настојуваат да го пренесат сето она што ќе го 
примат од Бога. Целото небесно богатство чека на наша молба и наше 
прифаќање; а кога ќе го примиме тоа богатство, наша должност е да 
им го пренесеме на другите. На тој начин се полнат светите светилки, 
а црквата станува носител на светлината на светот.“ - Сведоштво за 
проповедници, 466, 467.
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Среда       10. октомври

4. ВО ВИД НА ГУЛАБ

а. Што го прави гулабот соодветен, видлив симбол на излевањето 
на Светиот Дух врз Исуса Христа? Матеј 3:16.

„Симболот во форма на гулаб кој лебдел над Исуса во моментот на 
Неговото крштевање ја претставува Неговата нежност на карактерот.“ 
- Selected Messages 2, 238.

б. Како ќе се покаже нежноста на гулабот во оние кои ќе го 
примат Светиот Дух? Матеј 10:16; Галатјаните 5:22.

„Кога човекот ќе се сврти кон Бога, добива нова смисла за морал, 
нова мотивирачка сила, и тој почнува да го сака она што Бог го сака... 
Љубовта, радоста, мирот и благодарност, која не може со зборови да 
се опише, ќе ја обземат неговата душа, а јазикот на благословениот ќе 
воспева: ‘Твојата поддршка ме издигна’ (Псалм 18:35). - God's Amazing 
Grace, 302.

„Кога душата ќе ја прими Христовата светлина, духот омекнува. 
Во животот се открива Христовата нежност. Личното влијание на 
понизната, посветена душа, се шири надалеку како цветен мирис. 
Во таквиот човек постои нешто невидливо. Тоа е духовна сила која ја 
прима од двајцата помазаници кои стојат пред Господарот на целата 
земја. Светиот Дух, кој доаѓа од Бога, до оние кои сака да ги употреби 
како свои орудија, се излива и врз други луѓе, правејќи ги Божји 
соработници.“ - Australasian Union Conference Record, June 1, 1900.

в. Каква друга поука можеме да научиме од симболот на гулаб? 
Псалм 55:6.

„Животот во Христа е живот исполнет со спокојство, нема да постои 
чувство на занес, но ќе постои постојана и мирна доверба. Вашата 
слабост се соединува со Неговата сила, вашето незнаење со Неговата 
мудрост, вашата несигурност со Неговата издржливост. И затоа не 
треба да гледате на себе ниту да бидете окупирани со самите себе, 
туку гледајте на Христа. Мислете на Неговата љубов, на убавината 
и совршенството на Неговиот карактер... Љубејќи Го, копирајќи Го, 
предавајќи Му се со целото битие, вие ќе се преобразите и ќе станете 
слични на Него.“ - Патот кон Христа, 70.71.
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Четврток     11. октомври

5. ОГНОТ КАКО СИМБОЛ

а. На кој начин огнот го симболизира Светиот Дух? Матеј 3:11; 
Откровение 4:5.

„Изобилниот, полн и богат дар на Неговиот Свет Дух треба да биде 
како огнен ѕид кој ја опкружува Неговата црква, кого силите на пеколот 
не можат да го соборат. Во неизвалканата чистота и беспрекорното 
совршенство на својот народ, Христос гледа награда за сите Негови 
страдања, понижувања и за Неговата љубов како и надополнување 
на Неговата слава - Христос, големиот центар од кој зрачи целата 
слава.“ - Сведоштво за проповедници, 4.

6. Што е тоа што им се појавило на учениците и изгледало како 
оган, а сепак не било оган? Дела 2:3-8.

„Светиот Дух во облик на пламени јазици, се симнал на собирот. Тоа 
бил прикладен симбол на дарот кој им бил тогаш даден на учениците, 
дар кој ги оспособил правилно и течно да ги зборуваат јазиците 
кои до тогаш им биле потполно непознати. Појавата на пламенот ја 
покажувала искрената ревност со која учениците ќе работат и силата 
која ќе го прати нивното дело. “ - Делата на апостолите, 28.

„Под оваа небесна осветленост, стиховите што им ги објаснил 
Христос, се зацврстиле во нивните умови со својот жив сјај и убавината 
на јасната и моќна вистина. Превезот кој ги спречувал да го видат 
крајот на она што било укинато сега е отстранет, и тие совршено 
јасно можеле да ја видат целта на Христовата мисија и природата на 
Неговото царство.“ - The Spirit of Prophecy 3, 266.

Петок 12. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што претставува крштевањето во вода во врска со Светиот Дух?
2. Како ветрот се користи за да го претстави делото на Светиот Дух во срцето?
3. Што мора да се случи за нашата духовна светлост постојано гори?
4. Што не поучува гулабот за христијанскиот живот?
5. Како симболот на огнот го претставува Светиот Дух?
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3. лекција                     Сабота, 20. октомври 2018.

Небесен Учител
„Кој го упатил Духот на Господ, и Му бил Нему советник и Го учел?“ 

- Исаија 40:13.

„Светиот Дух, Христовиот претставник на земјата, е поставен и 
возвишен како небесен Учител и водич, пратен на овој свет од страна 
на нашиот Господ при Неговото вознесение, за да го оствари се она што 
Тој го овозможил со својата смрт на крстот во срцата и животите на 
луѓето.“ - Life Sketches, 472.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христовите очигледни поуки 124-134.

Недела 14. октомври

1. УЧИТЕЛ НА ВИСТИНАТА

а. На кој начин Светиот Дух беше учител на вистината во времето 
на Стариот Завет? Изреки 1:23.

б. Кого го препознал Неемија како учител на Божјиот народ 
откако излегле од Египет? Неемија 9:20. Како делувал Духот 
низ историјата?

„Бог од самиот почеток со Својот Свет Дух делувал на луѓето за да ја 
исполни својата намера во поглед на паднатиот човечки род. Тоа јасно 
се видело во животот на патријархот... А во деновите на апостолите 
Тој силно работел за својата црква со силата на Светиот Дух. Таа иста 
сила која ги подржувала патријарсите, им давала надеж на Халев 
и на Исус Навин и која и подарила успех на апостолската црква, им 
пружила поддршка и на верните Божји деца во подоцнежните векови. 
Силата на Светиот Дух за време на мрачните векови им помогнала 
на валдежанските христијани да направат пат за реформација. Таа 
иста сила ги направила успешни напорите на оние благородни мажи 
и жени кои со својата пионерска работа го приготвувале патот за 
формирање на денешните мисионерства и преводи на Библијата на 
јазиците кои ги зборуваат сите народи и народности. “ - Делата на 
апостолите, 53.
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Понеделник    15. октомври

2. НАД СВЕТОВНАТА МУДРОСТ

а. Каква спротивност покажал апостол Павле помеѓу мудроста на 
овој свет и мудроста на Светиот Дух? 1. Коринтјаните 2:12-14.

„Божественото вдахновение поставува многу прашања на кои ни 
најспремниот научник не може да одговори. Тие прашања не се поставуваат 
со цел ние на нив да одговориме, туку да обратиме внимание на длабоките 
Божји тајни и да согледаме дека нашата мудрост е ограничена, дека во 
секојдневниот живот во нашата околина постојат многу работи кои се над 
моќта на ограничениот човечки ум, дека Божјиот суд и Неговите намери 
не можат да се откријат. Неговата мудрост е необјаснива.

Скептиците не сакаат да веруваат во Бога, затоа што со својот 
ограничен ум не се во состојба да ја сфатат бескрајната моќ со која 
Бог им се открива на луѓето. Меѓутоа, Божјото постоење треба да го 
признаеме повеќе поради она што не ни го открил за Себе, отколку 
по она што му Го открил на нашето ограничено сфаќање. И во 
божествените откритија и во природата Бог им дал на луѓето тајни 
кои бараат вера од нивна страна.“ - 8. Сведоштво, 261.

б. Како Бог го користи Светиот Дух за да ни ја открие вистината? 
1. Коринтјаните 2:6.7; 2:9.10. Како ние покажуваме дека го 
слушаме нашиот Учител?

„Светиот Дух и зборува на душата преку Светите Списи и ја втиснува 
вистината во срцето. На тој начин Тој ја разоткрива заблудата и ја 
истерува од душата. Со Духот на вистината, кој делува преку пишаното 
Божјо Слово, Христос ги потчинува Своите избраници.“ - Копнежот на 
вековите, 671.

„Молете Го Бога да ви ја открие светлината и вистината преку 
Неговиот Свет Дух, за да можете да го разберете она што го читате во 
Неговото Слово. Кога, по воскресението, Христос одел со учениците 
кон Емаус, Тој им го отворил умот за да го разберат Писмото. Истиот 
божествен Учител ќе го просветли и нашиот ум ако прозорците 
на срцето ги чуваме отворени кон небото, а затворени за земните 
влијанија. Службата на Светиот Дух е да ни напомнува за се и да не 
упати во сета вистина.“ - That I May Know Him, 202.

„Немојте во својот ум да трупате толку безвредни работи кои не 
можат да ве задоволат. Во Божјото Слово пред тебе се простира 
најбогата трпеза. Тоа е Божја трпеза, снабдена со изобилство, од која 
можете да јадете и да бидете задоволни.“ - That I May Know Him, 201.
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Вторник     16. октомври

3. ПОЗНАВАЊЕ НА БОЖЈИТЕ РАБОТИ

а. Колку се длабоки знаењето и мудроста на Бога и на Светиот 
Дух? Матеј 10:29-31; Римјаните 11:33-36.

„Кога Светиот Дух се излил на денот на Педесетницата врз 
учениците, тие ги разбрале параболите кои им ги кажувал Исус. 
Тогаш им станало јасно учењето кое за нив до тогаш претставувало 
тајна. Од разбирањето кое го примиле под влијание на Светиот Дух 
тие се посрамиле поради своите дотогашни чудни теории. Нивните 
претпоставки и толкувања биле лудост во споредба со применото 
спознавање на она што е небесно. Сега биле водени од Светиот 
Дух и нивното некогаш помрачено сфаќање се просветлило. - 8 
Сведоштво, 267.

б. Кои се тие работи што човекот сам од себе не може да ги знае, 
а Духот ги познава? 1. Коринтјаните 2:11.16.

„Божјата намера е Неговите деца уште во овој живот да стекнат 
се појасни и подлабоки сознанија од Неговата Реч. Тоа може да се 
постигне само доколку сме просветлени со истиот Дух преку кој таа 
Реч дошла до нас.“ - Патот кон Христа, 109.

в. Што секогаш треба да правиме пред да ја проучуваме 
Библијата? Псалм 119:18.

„Библијата никогаш не треба да се проучува без молитва. Само 
Светиот Дух може да ни помогне да ја сфатиме важноста на оние 
работи што лесно можат да се разберат и да не сочува од извртување 
на оние точки на вистината што тешко се сфаќаат. Службата на 
Небесните ангели се состои во тоа да ги подготват нашите срца да го 
разбереме Божјото Слово, да бидеме одушевени со неговата убавина, 
предупредени со советите и охрабрени и зајакнати со ветувањата што 
се наоѓаат во него. Молбата на псалмистот: „Отвори ги очите мои, и 
ќе ги разберам чудесата од Твојот закон.“ (Псалм 119,18), треба да 
биде и наша молитва. Искушенијата често се чинат неодоливи затоа 
што се занемарува молитвата и проучувањето на Библијата и тогаш 
оној што се искушува не може веднаш да се сети на Божјите ветувања 
и на сатаната да му се спротивстави со библиско оружје.“ - Големата 
борба, 599.600.
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  Среда      17. октомври

4. ВИСТИНСКИ УЧИТЕЛ

а. Кои се квалификациите на вистинскиот учител? Јован 7:18; 
Матеј 7:15-20.

„(Исус) укажал на мерилото на чија основа вистинскиот учител се 
разликува од измамникот: ‘Кој говори самиот од себе, тој си бара 
своја слава; а кој ја бара славата на Оној што Го пратил, Тој е вистинит 
и во Него нема неправда’ (Јован 7:18). Кој бара сопствена слава, тој 
зборува само за себе. Самољубието со тоа го открива своето потекло.“ 
-Копнежот на вековите, 456.

б. Како Исус ги исполнил овие барања? Јован 7:16; 8:50; 14:10. 
Евреите 5:5 (прв дел).

„Но Христос ја барал славата Божја. Тој зборувал Божји зборови. 
Тоа било доказ за неговото право да биде Учител на вистината.“ 
-Копнежот на вековите 456.

„Бог не сака твојата светлина да свети така што твоите добри дела 
ќе ти донесат пофалба од луѓето. Исус во текот на својот живот на 
луѓето им дал пример за карактер... Тој изјавил: 'Мојата храна е да ја 
исполнувам волјата на Оној Кој Ме пратил и да го извршам Неговото 
дело' (Јован 4:34). Кога ние би биле посветени на Божјото дело, кога 
би го извршувале трудејќи се да ја зголемиме единствено Неговата 
слава, би биле во состојба заедно со Христа да кажеме: ‘Но Јас не 
барам Своја слава; има Друг што ја бара, и што ќе суди’ (Јован 8:50). 
Неговиот живот бил полн со добри дела, и наша должност е да 
живееме онака како што живеел нашиот голем Пример.“ - Reflecting 
Christ, 41.

в. Кого Го прославува Светиот Дух? Како ова докажува дека 
Светиот Дух е личност различна од Христа? Јован 16:13-14.

„Светиот Дух Го воздига и Го слави Спасителот. Неговата мисија е да 
ни Го претстави Христа, чистотата на Неговата праведност и големото 
спасение кое го добиваме само преку Него.“ - Christian Education, 59.

„Духот постојано настојува вниманието на луѓето да го насочи на 
големата жртва принесена на крстот на Голгота, да му ја открие на 
светот Божјата љубов, а на осведочената и преобратена душа да и 
ја открие убавината и драгоценоста на светите списи.“ - Делата на 
апостолите, 52.
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Четврток    18. октомври

5. ВОДИЧ КОЈ НЀ ТЕШИ

а. Иако Утешителот не е иста личност со Христа, кого Тој го 
претставува на земјата? Јован 14:18.21; 15:26. Кога е тоа 
особено случај?

„Кога Божјиот народ го истражува Писмото со желба да дознае што 
е вистина, Исус е тука присутен во личноста на Својот претставник, 
Светиот Дух, за да ги оживее срцата на понизните и покорните.“ 
-Manuscript Releases 12, 145.

„Кога го проучувате Светото Писмо, Светиот Дух е на ваша страна, 
претставувајќи го Исуса Христа.“ - Ye Shall Receive Power, 328.

6. Колку ќе научиме од нашиот небесен Водач и каков ќе биде 
резултатот од таквото поучување? Јован 14:26.

„Светиот Дух ни е даден како помош во проучувањето на Библијата. 
‘А Утешителот, пак, Духот Свети, Кого што Отецот ќе Го испрати во 
Мое име, Тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви 
зборувал’ (Јован 14:26). Кога Библијата ќе стане книга на проучување, 
преку искрена молитва за водство на Светиот Дух и со целосно 
предавање на срцето кое е спремно потполно да и се посвети на 
вистината, сето она што Христос го ветил ќе се оствари. Резултатот 
од таквото проучување на Библијата ќе биде добро урамнотежен ум, 
размислувањето изострено, а совеста чувствителна. Симпатиите и 
чувствата ќе бидат прочистени, а моралната атмосфера подобра, при 
што се заедно ќе претставува нова сила за отпор на искушението.“ - 
Совети за родителите, учителите и студентите, 297.

Петок 19. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Наведи примери за тоа како Светиот Дух му помагал на Божјиот народ во 
минатото.

2. Како Светиот Дух ни помага да осознаеме што е вистина?
3. Како кај учениците се променило сфаќањето за вистината после излевањето 

на Светиот Дух на денот на Педесетница?
4. Кои услови исполнети од страна на Светиот Дух покажуваат дека Тој е 

вистински Учител?
5. Каков став ти е неопходен ако сакаш Светиот Дух да те доведе во сета 

вистина?
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4. лекција                    Сабота, 27. октомври 2018.

Светиот Дух во Христовиот 
живот

„Еве го Мојот Слуга, Кого Го поддржувам, Мојот Избраник, љубимецот 
на душата Моја. Ќе Го положам Духот Свој врз Него.“ - Исаија 42:1.

„Почнувајќи од јасли па до крстот, Исусовиот живот претставува 
повик на самоодрекување и страдање. Тој го тргнал превезот од 
човековите цели. Исус дошол со небесната вистина и ги привлекол 
кај себе оние кои го слушале гласот на Светиот Дух.“ - Копнежот на 
вековите, 57.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на век., 109-113;236-243.

Недела 21. октомври

1. ХРИСТОВОТО ДЕЛО БИЛО ПРОРЕЧЕНО

а. Кои пророштва се исполниле при Исусовото раѓање? Исаија 
7:14; Михеј 5:2; Лука 1:35.

„Пред да бидат поставени темелите на светот, Христос, Единороден 
од Бога, ветил дека ќе стане Откупител на човековиот род, ако Адам 
погреши. Адам паднал, и Оној кој учествувал во славата на Отецот 
уште пред да постои светот, ја оставил својата царска облека и 
царската круна и се повлекол од Неговата висока власт за да стане 
новороденче во Витлеем, со цел минувајќи преку тлото на кое Адам 
се сопнал и паднал, да може да го откупи паднатиот човечки род. 
Се изложил на сите искушенија кои непријателот ги користи против 
мажите и жените, и сите напади на сатаната не можеле да Го натераат 
да отстапи од својата лојалност кон Отецот. Живеејќи безгрешен 
живот, посведочил дека секој Адамов син и ќерка можат да им се 
спротивстават на искушенијата на оној што првпат донел гревот во 
светот.“ - Одбрани пораки 1,215.

б. Што објавил Јован Крстител за делото на Исус? Матеј 3:11.
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Понеделник      22. октомври

2. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПРОРОШТВОТО

а. Каква требало да биде улогата на Светиот Дух во животот на 
Месијата? Исаија 11:2-3; 61:1-3.

„Потполно јасно било опишано делото кое Спасителот требало да 
го врши на земјата: ‘ќе почива врз Него Дух Господов, дух на мудрост 
и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и богобојазливост; 
ќе се исполни со страв Господов, ќе суди, не според тоа како што 
очите Негови гледаат; и ќе ги решава делата, не според тоа како што 
ушите Негови слушаат’ (Исаија 11:2.3). ‘Духот на Господ Бог е врз 
Мене, зашто Господ Ме помаза за да им благовествувам на бедните, 
Ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на 
заробените и на затворениците - отворање на темницата, да ја 
проповедам благопријатната Господова година и денот за одмазда 
на нашиот Бог; да ги утешам сите оние што тагуваат, да им соопштам 
на оние што тагуваат на Сион дека ним место пепел ќе им се даде 
украс, место плачење - мирисно масло на радост, место опаднат дух 
-славна облека; и ќе ги наречат дабови на правда, градина на Господ 
за Негова слава.’“ - Делата на апостолите, 224.

„Нему животот не му носел никаква слава и Му биле туѓи почестите 
кои светот им ги оддава на богатството, положбата и талентот. Тој не 
се служел со ниту едно средство со кое се служат луѓето за да стекнат 
пријатели и почитување...

Месијата требало да биде сокриен во Бога, а Бог да се открие во 
карактерот на Својот Син.“ - Пророци и цареви, 692.693.

б. Кога се исполниле пророштвата на Исаија во поглед на 
службата на Месијата? Лука 4:16-21.

„Исус стоел пред народот како жив толкувач на пророштвата кои 
се однесувале на Него. Објаснувајќи ги зборовите кои ги прочитал, 
Тој зборувал за Месијата како за избавител на угнетените, лекар 
на болните, некој кој го враќа видот на слепите и му ја открива на 
светот светлоста на вистината. Неговото достоинствено држење 
и прекрасниот начин на излагање на зборовите ги протресле 
слушателите со сила што никогаш претходно не ја почувствувале.“ 
-Копнежот на вековите, 237.
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Вторник     23. октомври

3. ДУХОВНО ИСПОЛНЕТА СЛУЖБА

а. Како Светиот Дух влијаел на Исусовиот живот? Лука 2:40.52.

„Осветлен од лицето на Својот Татко, ‘Исус, пак, напредуваше во 
мудроста и возраста и во милост кај Бога и кај луѓето’ (Лука 2:52). 
Неговиот ум бил активен и продорен, а Неговата моќ на размислување 
и мудрост била многу поголема од онаа која одговарала на Неговата 
возраст. Сепак убавината на Неговиот карактер била во складноста. 
Моќта на умот и телото постепено се развивале во склад со законите 
на детството.

Како дете, Исус покажувал посебна убавина на карактерот. 
Неговите вредни раце секогаш биле спремни да им помогнат на 
другите. Тој покажувал трпеливост која ништо не можело да ја наруши 
и вистинољубивост која никогаш не ја жртвувала искреноста. Во 
принцип цврст како карпа, Неговиот живот ни ја открива благодатта 
на несебичната учтивост.“ - Копнежот на вековите, 68.69.

б. Што се случило на почетокот од Исусовата служба на оваа 
земја? Каков пример ни дал Исус за да го следиме? Марко 
1:12.13; 1. Петрово 2:21.22.

„Кога Исус бил однесен во пустината за да биде искушуван, Тој бил 
воден од Божјиот Дух. Тој не го поканил искушението. Отишол во 
пустината за да биде сам, да размислува за Неговата мисија и дело. 
Со пост и молитва Тој требало да се подготви за крвавата патека низ 
која требал да патува.“ - Одабрани пораки 1,227.

„’Иде кнезот на овој свет и во Мене Тој нема ништо’ (Јован 14:30). 
Во Него немало ништо што би било подложно на лукавствата на 
сатаната. Тој не погрешил. Не им попуштал на искушенијата дури ни 
во Своите мисли. Така може да биде и со нас. Христовата човечка 
природа била здружена со божествената; Тој за судир бил подготвен 
со присуството на Светиот Дух. Тој дошол да не направи соучесници 
во божествената природа. Додека сме соединети со Него преку 
вера, гревот нема власт над нас. Бог ни овозможува преку раката на 
верата да се насочиме и брзо да се фатиме за божествената Христова 
природа, за да постигнеме совршенство во карактерот.“ - Копнежот 
на вековите, 123.
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Среда    24. октомври
4. ВО СИЛАТА НА ДУХОТ
а. Што се случило веднаш по Христовото крштевање? Матеј 

3:16.17.

„Откако излегол од водата, Исус клекнал и се помолил на брегот од 
реката...

Никогаш до тој момент ангелите не слушнале таква молитва. Тие се 
желни да му донесат на својот Војсководец вест на уверување и утеха. Но 
не: Таткото ќе одговори на молитвата на Синот. Непосредно од престолот 
се изливаат зраци на Неговата слава. Небото се отвори и на главата на 
Спасителот се спушти најчистата светлост во облик на гулаб - соодветен 
симбол за Оној кој е кроток и смирен.

Славата која почивала на Христа претставува залог на Божјата љубов 
спрема нас... Светлоста кој од отвореното заблескала на главата на 
нашиот Спасител ќе не осветли и нас кога ќе замолиме за помош да му се 
спротивставиме на искушението. Гласот кој му зборувал на Исуса и зборува 
на секоја душа која верува: ’Ова е мојот љубезен син кој е по моја волја’.“ - 
Копнежот на вековите, 111-113.

б. Што направил Исус преку силата на Светиот Дух? Лука 4:14; 
Дела 10:38; Матеј 12:28.

„Како човек (Исус) понизно му се обраќал на Божјиот престол се додека 
човечкото во Него не било наполнето со небесна струја, која го поврзувала 
човечкото со божественото. Примајќи живот од Бога, им давал живот на 
луѓето.“ - Воспитување, 80.81.

„Таков евангелист каков што бил Христос немало никогаш. Тој бил 
Величеството на небото, но се понижил земајќи ја на себе нашата природа, 
за да им пријде на луѓето во нивната положба. На сите луѓе, било богати или 
сиромашни, слободни или робови, Христос им ја донел веста за спасение. 
Гласот за Него како за Голем лекар се пренесувал низ цела Палестина. 
Болните доаѓале на местата низ кои Тој поминувал за да му се обратат за 
помош.“ - Здравје и среќа, 22.

„Кон крајот на Неговата служба во Галилеја, Тој повторно го посетил 
домот на Неговото детство. Откако Го отфрлиле таму, гласот за Неговото 
проповедање и Неговите чуда ја исполнил целата земја. Сега никој не може 
да одрекнува дека Тој поседува сила која е поголема од човековата. Жителите 
на Назарет знаеле дека Тој отишол и правел само добро и ги исцелувал сите 
кои ги мачел сатаната. Околу нив биле цели села во кои не постоела куќа во 
која има болен човек; бидејќи Тој поминал низ нив и ги исцелил сите нивни 
болни. Милоста која се откривала во секој чин од Неговиот живот сведочела 
за Неговото Божествено помазание.“ - Копнежот на вековите, 241.
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Четврток     25. октомври

5. ДА СЕ ЖИВЕЕ СПОРЕД СЛОВОТО

а. Кој ги вдахнал зборовите што ги изговарал Исус? Јован 6:63; 8:28.

„Христовиот живот, кој му дава живот на светот, се наоѓа во Неговите 
зборови. Со своите зборови Со своите зборови Исус ги лекувал болестите и 
ги истерувал демоните. Со своите зборови го стивнал морето и ги подигал 
мртвите, а народот бил сведок дека Неговите зборови имале сила. Тој ги 
говорел Божјите зборови, како што говорел преку сите пророци и учители 
од Стариот Завет. Целата Библија е манифестација на Христа и Тој сакал да ја 
поврати верата на своите следбеници во светот. Кога ќе го снема Неговото 
видливо присуство, Словото мора да биде извор на Неговата слава. Како 
и својот Учител и тие мора да живеат ‘од секој збор што излегува од устата 
на Бога’ (Матеј 4:4).“ - Копнежот на вековите, 390.

6. Како може да го направиме Божјото Слово извор на нашата 
сила? Еремија 15:16.

„Како што го одржуваме својот телесен живот со помош на храната, 
така нашиот духовен живот се одржува со помош на Божјото Слово. И 
секоја душа мора да прими живот за себе од Словото Божјо. Како што 
мораме сами да јадеме за да добиеме енергија, така сами мора да го 
примиме Словото. Не можеме да го примиме со посредство на некој 
друг. Мораме внимателно да ја проучуваме Библијата, молејќи му се 
на Бога да ни овозможи со помош на Светиот Дух да го разбереме 
Неговото Слово. Треба да земеме еден стих и да го сконцентрираме 
умот трудејќи се да ја пронајдеме смислата која Бог за нас ја ставил 
во конкретниот стих. Треба толку многу да размислуваме за таа 
мисла додека не стане наша сопствена мисла и да разбереме што ни 
‘зборува Бог.’“ - Копнежот на вековите, 390.

Петок 26. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Која е една од причините поради која Синот Божји дошол на оваа земја 

како вистински човек?
2. Како силата на Светиот Дух се покажала во Исусовиот живот?
3. Како Светиот Дух бил видливо присутен на почетокот на Исусовата служба?
4. Какво значење за верниците има Христовиот отпор на искушението?
5. Што мораш да направиш за себе за да живееш онака како што живеел 

Христос?
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Сабота, 3. ноември 2018.
 

Доброволен прилог во првата сабота
Литература за Мисионските полиња
Во 21. век, кога интернетот, електронските 

книги и другите медиуми се современ начин за 
ширење на евангелието, сѐ уште постои 
една единствено прилагодлива метода на 
излагање која ниту еден медиум не може да 
ја замени: отпечатената страница е еден од 
најефективните начини евангелието да стигне 
до најоддалечените краеви на планетата - без 
струја. Со ова средство добрата вест продира во 
бившите комунистички, атеистички, исламски земји 
и може да се дели при комуникација лице во лице. Слугинката Господова 
рекла: „Публикациите кои ја содржат библиската вистина нека бидат расеани 
како лисје во есен." - In Heavenly Places, 323. „Нашите публикации треба 
да се издаваат на многу јазици и на тој начин да се продре секаде. Веста 
на Третиот ангел треба да се објавува и со помош на книги и преку живи 
учители. Разбудете се вие кои Верувате во вистината за ова време. сега е ваша 
должност да приложите се што можете, за да им помогнете на оние кои се 
добро упатени во вистината истата да ја објават и на други." - 9. Сведоштво, 
62.

„Разгласувајте, славете и кажувајте: го избави Господ твојот народ, 
остатокот од Израел!- Еремија 31:7. Божјиот народ, остатокот Израелев, треба 
да објавува добри вести за спасението. Додека ние имаме големи залихи на 
Библија, книги и летоци за евангелизација во многу земји, постои огромен на 
број на народи ширум светот кои ја немаат таа предност. Наша должност и чест 
е да го подржуваме ширењето на литература во различни региони во светот. 
Библијата е преведена на многу јазици и дијалекти, па сепак на милиони луѓе 
не им се достапни неопходни книги како што се Патот кон Христа, Големата 
борба, и други. Што би се случило кога би делеле лекции на луѓе кои се во 
потрага за сегашната вистина?

Сетете се на островите во Пацификот и африканските земји каде што 
речта на реформацијата се уште не допрела. Да го запомниме ветувањето од 
Проповедник 11:1: „Пуштај го лебот свој по водите, зашто по многу дни пак 
ќе го најдеш." Мораме да го шириме Божјото Слово пред да биде прекасно. 
Можеби нема веднаш да ги видиме резултатите, но нема да помине многу 
време пред да станеме сведоци на големата жетва кога доцен дожд ќе 
се излее целосно. Да бидеме мудри менаџери кои собираат богатство на 
небото - а не на оваа земја. Многу сме благодарни на се што направиле во 
минатото нашите браќа, сестри и пријатели низ целиот свет - но сега потребата 
е поголема од било кога. Затоа да бидеме великодушни во овој дел!

Отсек за издаваштво на Генерална Конференција
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5. лекција                        Сабота, 3. ноември 2018.

Најголемиот небесен дар
„Јас ќе Го помолам Отецот, и Тој ќе ви даде друг Утешител за да биде 

со вас довека.“ - Јован 14:16.

„Со тоа што ни го дава својот Свет Дух, Бог ни се дава себе си, 
претворајќи се во извор на божествени влијанија, за да му донесе 
здравје и живот на светот.“ - 7. Сведоштво, 273.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 52-56.

Недела 28. октомври

1. ПРОШТАЛНО ВЕТУВАЊЕ

а. За каква ситуација Исус ги подготвувал своите ученици? Јован 
13:33.

„(Јован 13:33) Учениците не можеле да се радуваат кога го слушнале 
ова. Ги обзел страв и уште поблиску се туркале околу Спасителот. 
Нивниот Господ, нивниот Учител и најдобар Пријател им бил помил од 
животот. Од Него очекувале помош во секоја нивна тешкотија, утеха 
во нивната тага и разочарување. Сега требало да ги напушти и да 
останат сами во својата немоќ. Мрачни претчувства им го исполниле 
срцето.“ - Копнежот на вековите, 662.

б. Кое утешително ветување Исус им го дал на своите ученици? 
Јован, 14:16.17.

„Пред да се принесе Себеси како жртва, Христос го побарал 
најдрагоцениот и најсовршен дар за Своите следбеници, дар што ќе 
им ги приближи неисцрпните ресурси на благодатта.“ - Копнежот на 
вековите, 668.669.

„Христос изјавил дека по Неговото вознесение, како најголем дар 
ќе и прати на својата црква Утешител кој ќе го заземе Неговото место. 
Тој Утешител е Светиот Дух - душата на Неговиот живот, успех на 
Неговата црква, светлината и животот на светот. Со својот Дух Христос 
испраќа влијание на помирување и сила која го отфрла гревот.“ - The 
Review and Herald, May 19, 1904.
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Понеделник     29. октомври

2. ХРИСТОВ ПРЕТСТАВНИК

а. Зошто било потребно Христос да се вознесе на небото пред да 
го прати Утешителот? Јован 16:7.

„Духот и претходно бил на овој свет. Тој делувал на срцата на луѓето 
од самиот почеток на делото на откупувањето. Додека Христос бил на 
Земјата, на учениците не им бил потребен друг помошник. Меѓутоа, кога 
ќе бидат лишени од Неговото присуство, тие ќе почувствуваат потреба за 
дарот на Светиот Дух и тогаш Тој ќе дојде.“ - Копнежот на вековите, 669.

б. Што покажува дека Светиот Дух е Христов претставник? Јован 
14:18; 15:26.

„Светиот Дух е Христов претставник, но не во човечки лик и не зависи 
од него. Оптоварен од човечката природа, Христос не можел лично да 
биде на секое место. Затоа, во нивен интерес било Тој да се врати кај 
Таткото и да го испрати Духот да биде негов наследник на Земјата. Тогаш 
никој нема да биде посебно привилегиран само поради местото во кое 
живее или поради својот личен допир со Христа. Со посредство на Духот, 
Спасителот ќе биде достапен на сите. Во таа смисла Тој ќе им биде поблизу 
отколку кога не би се вознел на Небото.“ - Копнежот на вековите, 669.

„Светиот Дух е лишен од човечка природа и не зависи од неа. 
(Христос) ќе се претстави себе си како присутен на секое место со 
својот Свет Дух, како Сеприсутен.“ - Manuscript Releases 14, 23.

в. Какви биле доказите дека Христос сега седнал на Неговиот 
посреднички престол? За што тоа ги оспособило учениците? 
Матеј 28:18-20; Дела 1:8.

„Дарителот на животот во Својата рака не ги држи само клучевите 
на смртта, туку и сите обилни небесни благослови. Сета власт на 
небото и на земјата му била дадена на Христа, и откако повторно го 
зазел своето место во небесните дворови, Тој со полно право може 
да им ги излива овие благослови на сите кои ќе поверуваат во Него и 
ќе Го примат. Црквата тогаш се крсти со силата на Духот. Учениците со 
тоа биле оспособени да одат и да го проповедаат Христа, најпрво во 
Ерусалим, каде што е направено срамното дело на обесчестување и 
отфрлање на законскиот Цар, а потоа и до најоддалечените делови на 
светот. Со тоа е даден доказ за Христовото устоличување во Неговото 
царство како Посредник. “ - Мојот живот денес, 54.
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Вторник     30. октомври

3. ВЕЛИЧИНАТА НА ПОДАРОКОТ

а. Кое пророштво се исполнило кога Исус го дал дарот на Светиот 
Дух? Псалм 68:18, Ефесјаните 4:8. Колку целосен бил Неговиот дар?

„Христос ветил дека - кога ќе замине од оваа земја - ќе ги почести со 
овој дар не само оние кои верувале во Него додека бил со нив, туку и оние 
кои подоцна ќе поверуваат. Со кој дар можел впечатливо да го одбележи 
своето вознесение и своето застанување на посредничкиот престол? 
Тоа морало да биде нешто што и доликувало на Неговата величина и 
Неговото царско достоинство. Тој одлучил на своите следбеници да 
им го прати својот претставник - третото лице на Божеството. Тоа бил 
извонреден дар. Тој сакал со овој еден дар да им ги даде и сите останати 
дарови, и затоа единствено божествениот Дух, кој ја осведочува и ја 
преобратува душата, кој има сила да го просветли и посвети примачот, 
можел да биде Неговиот дар кој им бил ветен на учениците... Тој 
се спуштил толку целосно и со толкава сила како со векови да бил 
задржуван, а сега како силен порој се излеал - во целост - на црквата...

„Светиот Дух бил пратен како најдрагоцено богатство кое човекот 
може да го прими.“ - Мојот живот денес, 43.

б. Кои милостиви дарови Светиот Дух ги разделил во црквата? 
Со каква намена тие се дадени? Ефесјаните 4:11.12; 1. 
Коринтјаните 12:8-11.

„Талентите што и ги доверил Христос на својата црква посебно се 
однесуваат на даровите и благословите што ги дава Светиот Дух. (1. 
Коринтјаните 12,8-11). Не примаат сите луѓе ист дар, но на секој слуга 
Учителот му ветил некој дар на Духот.“ - Христови очигледни поуки, 327.

в. Колку долго ќе постои потреба за овие дарови? Ефесјаните 4:13.

„Овде ни е покажано дека Бог на секој човек му дава одредена 
задача, и извршувајќи ја таа задача, човекот го исполнува својот дел 
од Божјиот возвишен план. Секој верен работник ќе придонесе за 
усовршување на светиите. Сите кои ќе бидат благословени со работата 
на Божјиот слуга, според своите способности, треба да се обединат 
со Него во делото за спасение на душите. Тие секогаш треба пред 
себе да ја имаат возвишената цел; секој треба да тежнее да го најде 
местото кое му припаѓа во црквата, а сите треба да работат заедно во 
хармонија, ред и љубов.“ - The Review and Herald, November 12, 1908.
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Среда     31. октомври

4. ИСПОЛНЕТИ СО БОЖЈА ПОЛНОТА

а. Кој благослов е вклучен во новозаветното ветување?    
    Галатјаните 3:14; Дела 3:25.26.

„Светиот Дух е Христовиот Дух, Тој е Негов претставник. Тој е 
божествено орудие кое го осведочува срцето.“ - Manuscript Releases 
13, 313.

„Ветувањето за дарот на Светиот Дух не е ограничено нити на една 
епоха, нити на еден народ. Христос рекол дека божествената сила на 
Светиот Дух ќе биде на Неговите следбеници се до крајот. Од денот 
на Педесетница па се до денес, Утешителот им е упатуван на сите 
кои потполно му се посветиле на Господа и Неговата служба. Светиот 
Дух доаѓал како советник, просветител, водич и сведок на сите кои го 
примиле Христа како личен Спасител.“ - Делата на апостолите, 49.

б. Кое искуство ќе биде наше кога ќе го примиме дарот на Свети-
от Дух? Римјаните 5:5; Ефесјаните 3:16-19.

„Овде се откриени блескавите достигнувања што и ние со вера 
во ветувањата на нашиот небесен Отец, можеме да ги оствариме 
доколку ги исполниме Неговите барања. Благодарение на Христовите 
заслуги, имаме слободен пристап кон престолот на неограничената 
сила. ‘Оној Кој не Го поштеди ни Својот сопствен Син, туку Го предаде 
за сите нас, како да не ни подари со Него се?’ (Римјаните 8:32). Отецот 
на Својот Син Му ја дал силата на Својот Дух без неограничена мерка, 
исто така и ние можеме да бидеме учесници во неговата полнина.“ - 
Големата борба, 477.

„Кога Христос преку вера престојува во вашето срце, ова богато 
искуство ќе биде ваше. Тогаш ќе знаете дека љубовта тече во вашето 
срце и ја потчинува секоја емоција и секоја мисла, заробувајќи ги во 
покорност на Христа. Вие тоа не можете да го објасните; човечкиот 
јазик никогаш не може да опише како Христовата љубов ја обзема 
душата и ја заробува секоја способност на умот. Но, вие тоа ќе го 
спознаете преку лично искуство.“ - The Review and Herald, March 15, 
1892.

„Зошто ние не чувствуваме повеќе глад и жед за Духот, кога Тој 
претставува средство со кое примаме сила? Зошто не зборуваме за 
тој дар, зошто не Го бараме во своите молитви? Зошто не држиме 
проповеди за тоа?“ - Делата на апостолите, 50.
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Четврток    1. ноември
 

5. МОЛИТВИ ДО ПРЕСТОЛОТ НА БЛАГОДАТТА

а. Што треба да направиме за до го примиме дарот на Светиот 
Дух? Лука 11:13.

„Господ многу повеќе сака да им го даде дарот на Светиот Дух на 
оние кои Му служат, од родителите кои им даваат добри дарови 
на своите деца. Секој работник срдечно нека му ги упатува своите 
молитви на Бога за секојдневно крштевање со Духот. Христијанските 
работници треба да имаат посебни состаноци на кои ќе се молат за 
помош и небесна мудрост за да можат мудро да поставуваат планови 
и да ги извршуваат. Особено треба да се молат на Бога своите 
избрани пратеници во мисионските полиња да ги крсти и облагороди 
со Светиот Дух.“ - Делата на апостолите 50,51.

6. Што треба да содржат нашите молитви кои се упатени кон 
Бога? Псалм 51:9-12.

„Покајанието, како и простувањето, е Божји дар преку Христа. 
Преку влијанието на Светиот Дух ние сме осведочени за гревот, и ја 
чувствуваме нашата потреба од помилување. Само на понизните ќе 
им биде простено; но благодатта Господова го наведува срцето на 
покајание. Тој е запознаен со сите наши слабости и немоќи, и Тој ќе 
ни помогне. Тој ќе ја слушне молитвата на верата; но искреноста на 
молитвата може да се докаже само со нашите напори да бидеме во 
хармонија со големиот морален стандард кој ќе го искуша карактерот 
на секој човек. Мораме да ги отвориме нашите срца за влијанието на 
Духот и да ја искусиме Неговата преобразувачка сила.“ - The Review 
and Herald, June 24, 1884.

Петок 2. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто ветувањето за дарот на Духот било толку утешно за учениците?
2. Кого Светиот Дух ни го претставува?
3. Зошто Светиот Дух е најголемиот дар кој Исус можел да им го даде на 

своите следбеници?
4. Кој новозаветен благослов се исполнува кога му се предаваме на Светиот 

Дух?
5. Каква треба да биде нашата молитва во поглед на ветениот дар?
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6. лекција                                 Сабота,10. ноември 2018.

 

Сила од небото

„Тој не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку 
по Својата милост, преку бањата на преродување - и обновувањето 
од Светиот Дух, Кого изобилно Г о излеа на нас преку Исус Христос, 
нашиот Спасител.“ - Тит 3:5.6.

„Да се пружи отпор на гревот и да се совлада може само со моќното 
делување на Третото Лице на Божеството, кој не доаѓа со никаква 
ограничена енергија, туку со целосна божествена сила.“ - Копнежот на 
вековите 671.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на вековите, 662-680.

Недела 4. ноември

1. СОЗДАВАЧКА СИЛА

а. Под водство на Бога, Отецот, во кое дело Божјиот Дух бил 
непосредно вклучен? Создавање 1:1-3.26; Јов 33:4.

„Сите нешта, материјални или духовни, се појавувале пред Господ 
Јехова по заповед на Господовиот глас и биле создадени според 
Неговата замисла. Небесата и сето нивно мноштво, Земјата и сѐ што 
е на неа, настанале со здивот на Неговата уста.“ - Здравје и среќа, 414.

б. Што примил првиот човек од Бога? Како тоа можеме да го 
споредиме со обновувањето на духовниот живот? Создавање 
2:7; Јован 20:22.

„Светиот Дух е здивот на животот во душата. Христос на своите 
ученици им дувнал здив на вистински духовен живот. Тоа за учениците 
требало да значи дека се обземени со особините на својот Спасител, 
дека во чистота, вера и послушност можат да го возвишат законот и 
да го направат достоинствен.“ - The Review and Herald, June 13, 1899.
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Понеделник     5. ноември
 

2. СИЛА КОЈА ОБНОВУВА

а. Каква паралела постои помеѓу создавањето на нашиот свет и 
искупувањето на душата? 2. Коринтјаните 4:6; Ефесјаните 2:10.

„Иако расипана од гревот, таа (природата) нам ни зборува не само 
за создавањето туку и за откупувањето. Иако Земјата сведочи за 
проклетството кое се покажува во знаците на пропаѓањето, таа се уште 
е богата и прекрасна во доказите на животворната сила. Дрвјата ги 
отфрлаат лисјата само за повторно да се облечат во свежо зеленило; 
цвеќето венее, за да се појави во нова убавина; во секое откровение 
на создавачка моќ се наоѓа гаранција дека ние можеме да бидеме 
наново создадени ‘во праведноста и светоста на вистината’ (Ефесјаните 
4:24). Така самите предмети и природни појави, кои толку живо не 
потсетуваат на нашата голема загуба, истовремено стануваат весници 
на надеж.“ - Воспитување, 27.

б. Кога човекот погрешил и на тој начин го изгубил вечниот живот, 
кој станал застапник за новото раѓање? Јован 3:5,6.

„Промената на срцето, претставена со новото раѓање, може да се 
постигне само со делотворната работа на Светиот Дух. Само Тој може да 
не очисти од сите нечистотии. Ако Нему му дозволиме да ги обликува и 
очисти нашите срца, ќе можеме да го спознаеме карактерот на Божјото 
царство и да ја сфатиме потребата од промена пред да можеме да 
влеземе во тоа царство. Гордоста и самољубието се спротивставуваат 
на Божјиот Дух; секоја природна склоност на душата се противи на 
промена - од високото мислење за себе и гордоста кон Христовата 
кротост и понизност. Но, ако сакаме да се упатиме кон патеката на 
вечниот живот, тогаш не смееме да го слушаме она што ни го шепоти 
нашето ‘јас’. Со понизност и смиреност ние мораме да му се молиме 
на нашиот небесен Татко: ‘Создај чисто срце во мене, Боже, и нов и 
прав дух стави во мене.’ (Псалм 51:10). И додека примаме божествена 
светлина и соработуваме со небесните суштества, Ние сме ‘повторно 
родени’, ослободени од нечистотијата на гревот преку Христовата 
сила.“ - Ye Shall Receive Power, 24.

„Ова ново раѓање е резултат на примањето на Христос како Божјо 
Слово. Кога божествените вистини со посредство на Светиот Дух ќе се 
втиснат во срцето, се создаваат нови сфаќања, а енергијата на дотогаш 
успиените, се буди за соработка со Бога.“ - Делата на апостолите, 520.
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Вторник    6. ноември

3. СИЛА КОЈА ОСВОЈУВА

а. Кој постојано работел на совеста на грешникот пред и по 
потопот? Создавање 6:3.

„Божјиот Дух продолжил да се бори со бунтовниот човек се додека 
одреденото време не истекло, кога Ное и неговото семејство влегле во ковчегот 
и Божјата рака ја затворила вратата. Милоста слегла од златниот престол, 
за повеќе да не посредува за виновниот грешник.“ - Reflecting Christ, 321.

„Божествениот Утешител е полн со сожалување и сочувство; Тој се 
обидува да ги привлече луѓето кон Бога, да го насочи нивното внимание 
кон Христа, онаков каков што Тој навистина е - полн со милост, сочувство 
и љубов која простува.“ - The Bible Echo, March 19, 1894.

б. Во каква битка ние сме вклучени и кој управува со неа? 
Ефесјаните 6:12.

„Кнезот на силата на злото може да се стави под контрола само од 
страна на Божјата сила во третото лице на Божеството, Светиот Дух.“ - 
Евангелизам, 464.

(Христовите следбеници) ќе мораат да се борат против натприродни 
сили, но им е загарантирана и натприродна помош. Во таа војска се 
наоѓа сета небесна интелигенција. Во нејзините редови се наоѓа и 
некој поголем од ангел. Светиот Дух, претставник на Заповедникот на 
Господовите војски, слегува за да управува со битката. Можеме да 
имаме многу слабости, сериозни гревови и грешки, но Божјата благодат 
им е ветена на сите што во покајание ја бараат. Силата на Семоќниот е со 
оние кои се надеваат во Бога. - Копнежот на вековите, 352.

в. Кој е единствениот начин да му се спротивставиме на злото? 
1. Коринтјаните 2:4.5; Ефесјаните 3:16.

„Да се пружи отпор на гревот и да се совлада може само со моќното 
делување на Третото Лице на Божеството, Кој не доаѓа со никаква 
ограничена енергија, туку со целосна божествена сила. Духот го 
спроведува во дело она што го извојувал Спасителот на светот. Преку 
Духот срцето се чисти од гревот. Со помош на Духот верникот станува 
учесник во божествената природа. На своите следбеници Христос 
им го дава Својот Дух, како божествена сила, за да ги совладаат сите 
наследени и стекнати склоности кон злото и црквата да го прими печатот 
на Неговиот карактер.“ - Копнежот на вековите, 671.
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Среда      7. ноември

4. СИЛА КОЈА ПРОСВЕТЛУВА
а. Која светла водилка Светиот Дух ќе им ја даде на оние што ќе му 

дозволат да престојува во нивните срца? Псалм 119:105; Исаија 30:21.

„Ние не можеме да го употребуваме Светиот Дух, туку Тој треба да 
не употребува нас. Преку Него Бог влијае на Неговиот народ ‘да сака 
и да постапува според Неговата волја.’ (Филипјаните 2:13) Меѓутоа, 
многумина не се подготвени да се покорат на тоа. Тие сакаат да 
управуваат сами со себе. Поради тоа тие не го примаат небесниот 
дар. Духот се дава само на оние кои понизно Го чекаат Бога и кои 
го очекуваат Неговото водство и благодат. Таа божествена сила 
подготвено чека да ја побараме и ќе ја примиме. Побаран со вера, 
овој ветен благослов ги донесува со себе и сите останати благослови. 
Тој се дава во сообразност со изобилството на Христовата благодат, 
а Тој е подготвен на секоја душа да и даде онолку колку што таа е 
способна да прими.“ - Копнежот на вековите 672.

„Бог ни зборува преку Неговото Слово, укажувајќи на патот на верата 
и праведноста како единствен пат кон славата. Сите оние што го имаат 
Христовиот Дух ќе му придаваат голема вредност на Писмото, бидејќи 
тоа се Божји пророштва. Бог преку нив толку јасно ни се обраќа со 
зборовите: ‘ете го патот, врвете по него’ (Исаија 30:21), како овие зборови 
да дошле до нас директно од Исаија, со глас кој можеме да го чуеме. 
О, кога луѓето би верувале во тоа, каква чест, каква стравопочит, каков 
благослов на душата би го следело нивното проучување на Писмото, кое 
го покажува патот до вечниот живот!“ - Manuscript Releases 4, 212.

б. Кон што треба секогаш да тежнееме во својот христијански 
живот? Дела 24:16.

„Испитајте ја својата совест во светлината на Божјото Слово и 
видете дали вашиот живот и карактер се во согласност со мерилото на 
праведноста која Бог ја открил таму. И тогаш ќе можете да заклучите 
дали имате или не разумна вера и каква е вашата совест. На совеста 
на човекот не може да и се верува доколку не е под влијание на 
божествената благодат...

„Не е доволно човекот да е сигурен додека ги следи упатствата 
на својата совест... Прашањето на кое мора да одговори гласи: Дали 
мојата совест е во согласност со Божјото Слово? Ако не е, сигурно 
не може да се следи, бидејќи ќе ме измами. Совеста мора да биде 
просветлена од Бога. Мора да се посвети време за проучување на 
Писмото и за молитва. На тој начин мојот ум ќе биде унапреден, 
зајакнат и стабилен.“ - Our High Calling, 143.
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Четврток    8. ноември

5. ПОСРЕДНИЧКА СИЛА

а. Која е Исусовата улога во присуство на Отецот на небото? 1. 
Тимотеј 2:5; Римјаните 8:34.

„Исус служи во присуство на Бога, нудејќи ја Својата пролеана крв 
како јагне заклано за гревовите на светот. Тој принесува жртва за 
сите престапи и недостатоци на грешникот.“ - Коментари на библиски 
текстови, 648.

„(Исус) мисли на секој од нас поединечно и ја знае секоја наша 
потреба. Кога си во искушение само кажи: Тој се грижи за мене, Тој 
ме застапува, Тој ме сака, Тој умре за мене. Јас ќе Му се предадам 
безрезервно.“ - Сведоштво за проповедници, 353.

б. Како Светиот Дух му помага на грешникот кога тој во молитва 
доаѓа пред Бога? Римјаните 8:26.

„Христос, нашиот Посредник, и Светиот Дух постојано се залагаат за 
човекот, но Духот не посредува така како што тоа го прави Христос кој 
се повикува на сопствената крв, пролеана од создавањето на светот. 
Духот делува на нашите срца, поттикнувајќи не на молитва, покајание 
и оддавање слава и благодарност на Бога. Благодарноста што тече од 
нашите усни е резултат на влијанието на Духот кој ги допира жиците 
на светите сеќавања во нашата душа, будејќи ја музиката на срцето.“ 
-Коментари на библиски текстови, 648.

Петок 9. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што претставува Светиот Дух за нашата душа?
2. Како работи Светиот Дух како обновувачка сила?
3. Каква улога игра Светиот Дух во борбата против силите на злото?
4. Што значи да се живее со добра совест пред Бога и пред луѓето?
5. Како посредувањето на Духот се разликува од Христовото посредување?
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7. лекција                           Сабота, 17. ноември 2018.
 

Управување со Божјата црква
„И кога им го кажа ова, дувна и им рече: ‘Примете Дух Свети!’“ - 

Јован 20:22.

„Сите кои имаат жива врска со Бога се водени од Неговиот совет. 
Соединети во црковните работи, тие се предаваат на Христовото 
дело. Ако му отвориме врата на Исус, Тој ќе влезе и ќе престојува во нас; 
Нашата сила ќе биде засилена со Неговиот вистински претставник, 
Светиот Дух.“ - The Review and Herald, February 23, 1897.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 87-96.

Недела 11. ноември

1. СВЕТИОТ ДУХ ВО СТАРОЗАВЕТНО ВРЕМЕ

а. Во која посебна прилика од Мојсеевиот живот можело да се 
види делувањето на Светиот Дух било? Броеви 11:16.17.25.

„Слично на учениците на денот Педесетница, тие биле ‘облечени 
во сила од височината’. Господ сакал на тој начин да ги приготви за 
нивното дело и да им укаже чест пред собирот за народот да има 
доверба во нив како луѓе избрани од Бога кои требало да ја делат 
власта со Мојсеја при управувањето со Израел.“ - Патријарси и 
пророци, 381.

б. На кој начин Бог го водел Исус Навин и го подготвувал за 
неговото дело? Броеви 27:18; Повторени закони 34:9; 31:22.23.

„(Исус Навин) бил најсвечено посветен за идната важна работа која 
му претстоела - како верен пастир да го води израелскиот народ. ‘И 
Исус, синот Навинов, се исполни со дух на мудрост, зашто Мојсеј ги 
беше положил рацете свои врз него, и му се покоруваа синовите на 
Израел и правеа така, како што му беше заповедал Господ на Мојсеј.’ 
(Повторени закони 34:9).“ - Spiritual Gifts 4a, 56.
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Понеделник     12. ноември

2. ВО ДЕНОВИТЕ НА АПОСТОЛИТЕ

а. Како првите ученици добиле сила потребна за извршување     
на евангелскиот налог? Јован 20:21-23; Марко 16:20.

„Тие не можеле да ги исполнат своите должности во врска со 
црквата, се додека Христос не ги вдахнал со Својот Дух. Тој им доверил 
најсвета доверба и сакал добро да сфатат дека тоа дело не може да 
се изврши без Светиот Дух.

„Светиот Дух е здив на духовниот живот во душата. Давањето на 
Духот значи давање на Христовиот живот. Тој го исполнува примателот 
со Христови особини. Само оние кои Бог ги учи на тој начин, во кои 
делува Духот и во чиј живот се манифестира Христовиот живот, треба 
да стојат како луѓе претставници и да служат во корист на црквата.“ - 
Копнежот на вековите, 805.

„Налогот што им го дал Христос на своите ученици тие верно го 
исполниле. Кога тие гласници на крстот тргнале да го објавуваат 
евангелието, се открила Божја слава каква што смртните луѓе до 
тогаш не виделе. Благодарение на соработката со божествениот Дух, 
апостолите го извршиле делото кое го потресло светот.“ - Делата на 
апостолите, 593.

б. Што направила првата црква за да расте духовно? Дела 2:42.

„Од денот Педесетница па се до денес, Утешителот е упатуван на 
сите кои потполно се посветиле на Бога и Неговата служба. Светиот 
Дух доаѓал како советник, просветител, водич и сведок на сите кои го 
примиле Христа како личен Спасител. Колку поблиску верниците оделе 
со Бога, толку појасно и посилно сведочеле за љубовта и спасоносната 
милост на својот искупител.“ - Делата на апостолите, 49.

„Тогаш да престанеме да гледаме на самите нас, туку да гледаме 
на Оној од кого доаѓаат сите доблести. Никој од нас не може себе си 
да се направи подобар, затоа е потребно да дојдеме кај Исуса такви 
какви што сме, искрено посакувајќи да бидеме очистени од секакви 
дамки и нечистотии на гревот и да го примиме дарот на Светиот Дух... 
Со жива вера можеме да се потпреме на Неговото ветување, бидејќи 
Тој рекол: ‘Тогаш дојдете и ќе се пресуди, вели Господ. Гревовите 
ваши да се и алово црвени - како снег ќе ги побелам; да бидат црвени 
и како пурпур - како волна ќе станат бели.’ (Исаија 1:18).“ - Reflecting 
Christ, 213.
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Вторник     13. ноември

3. ЖИВА, РАСТЕЧКА ЦРКВА

а. Во што се состоела силата на раната црква? Дела 4:32; 2:46.47 
(прв дел).

„Секој христијанин во својот брат гледал божествено лик на добрина 
и љубов. Еден интерес преовладувал. Еден предмет на натпревар 
ги потиснал сите други. Единствен копнеж на верниците бил во 
карактерот да станат слични на Христа и да работат на проширување 
на Неговото царство.“ - 8. Сведоштво, 20.

б. Како единството меѓу верниците влијае врз делота на еван-
гелието? Дела 4:33; 2:47 (последен дел).

„Учениците не го барале тој благослов само за себе. Нив ги 
притискал товар за душите. Евангелието требало да се однесе во 
сите краеви на светот и тие барале да им се даде силата што Христос 
им ја ветил. Тогаш се излеал Светиот Дух и во еден ден се обраќале 
илјадници души.“ - 8. Сведоштво, 21.

в. Како и ние можеме да го имаме истиот дух на единство? Каде 
започнува тоа? Филипјаните 2:3.

„Колку повеќе се приближуваме до Христа, толку поблиску ќе 
бидеме еден кон друг. Бог се прославува кога Неговиот народ ќе се 
соедини во заедничката работа.“ - Темелите на среќниот дом, 179.

„Мислете за Господ Исуса, за Неговите заслуги и за Неговата љубов, но 
не се обидувајте да ги пронајдете недостатоците и да се занимавате со 
грешките кои другите ги направиле. Повикувајте се и сеќавајте се само 
на она што е достојно за вашето признание и пофалба; и ако порано со 
желба сте ги откривале недостатоците кај другите, сега со уште поголема 
желба признајте го и пофалете го она што е добро. Кога би се критикувале 
самите себе, можеби ќе пронајдете исто така негативни мани како оние 
кои сте ги виделе кај другите. И затоа да се трудиме без престан да се 
зајакнуваме едни со други во најсветата вера.“ - Our High Calling, 232.

„Ако се трудиме ближните да ги придобиеме за Христа, ако во 
молитва ја искажуваме нашата грижа за нивното спасение, нашето 
срце ќе затрепери од животворното влијание на Божјата благодат; 
нашите чувства ќе заблескаат со божествена ревност; целокупниот 
наш христијански живот ќе стане повистинит, посериозен и побогат 
со молитви.“ - Христови очигледни поуки, 354.
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Среда    14. ноември

4. ДОВЕРЕНИ ОДГОВОРНОСТИ

а. Што било потребно кога црквата станала поголема? Дела 6:1.2.

„Под мудрото раководство на апостолите, кои работеле сложно во 
силата на Светиот Дух, делото доверено на гласниците на евангелието 
брзо напредувало. Заедницата постојано се зголемувала, и тој пораст 
на членството им носел се поголемо бреме на одговорности на оние 
кои го воделе делото. Ниту еден човек или група не биле во можност 
да го носат тоа бреме, а при тоа да не го загрозат идниот развој 
на Заедницата. Требало да се изврши поделба на должностите и 
одговорностите, кои на почетокот верно ги извршувале неколку од нив. 
Еден дел од одговорностите кои до тогаш во главно ги носеле сами, 
апостолите сега морале да им ги пренесат на други.

„Бидејќи свикале состанок со верниците, апостолите водени 
од Светиот Дух го изнеле планот за подобра организација на сите 
делотворни сили на Заедницата. Дојде време, соопштиле апостолите, 
духовните служители кои вршат надзор над Заедницата, да бидат 
ослободени од должноста на распределување на милостина на 
сиромашните и слични други обврски, за исклучиво да се посветат на 
проповедање на евангелието.“ - Делата на апостолите, 88.89.

б. Врз основа на што се избирале новите службеници во црквата? 
Дела 6:1.2. Кој треба да раководи со таквите работи? Дела 
13:2; 20:28.

„Назначувањето на овие седуммина (ѓакони) за надзор над посебната 
гранка на евангелскиот дел се покажало како голема благодат за 
Заедницата. Тие служители совесно воделе грижа за потребите на 
поединците и за општите материјални интереси на Заедницата, па со 
своето мудро управување и побожен пример биле од голема корист 
на останатите одговорни соработници во поврзувањето на различните 
интереси на Заедницата во една единствена целина.“ - Делата на 
апостолите, 89.

„Господ во својата мудрост одредил преку членството во Заедницата 
како христијанско братство сите верници да бидат меѓусебно тесно 
поврзани, верник со верник, црква со црква. Така човечкото орудие ќе 
биде оспособено да соработува со божественото. Секое битие мора да 
Му се потчини на Светиот Дух, и сите верници мора да се соединат во 
организирани и добро насочени напори, за да му ја донесат на светот 
радосната вест за Божјата милост.“ - Делата на апостолите, 164.
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Четврток     15. ноември

5. ПОТРЕБА ОД БОЖЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

а. Како треба Светиот Дух да влијае на оние кои другите ги 
поучуваат од Божјото Слово? 1. Коринтјаните 2:1-4, 10-13.

б. Кои биле условите за примање на дарот што Христос им 
го ветил на своите следбеници во текот на вековите? Дела 
2:38.39; 5:32. Зошто денес не го примаме овој дар поцелосно?

„Им сведочам на моите браќа и сестри дека Христовата црква, колку 
и да е слаба и несовршена, е единствениот предмет на земјата на кој 
Христос и го посветува своето најголемо внимание. И додека својата 
покана да дојдат кај Него му ја упатува на целиот свет, и ги овластува 
своите ангели да и пружат божествена помош на секоја душа која Му 
приоѓа со покајание и понизност, Тој лично доаѓа преку Неговиот Свет 
Дух среде Неговата црква.“ - Сведоштво за проповедници, 1.

„Христос изјавил дека божественото влијание на Духот ќе биде 
до крајот со Неговите следбеници. Но тоа ветување не е ценето така 
како што би требало да биде; затоа ниту неговото исполнување не 
се видело такво какво што би можело да биде. Малку се мислеше 
на ветувањето на Духот и последиците беа такви какви што можеше 
да се очекува - духовна суша, духовна темнина, духовно опаѓање и 
смрт. Внимание се посветува на помалку важни прашања и затоа 
божествената сила, која е неопходна за развој и напредок на црквата 
и која со себе би ги донела и сите други благодати, недостига, иако е 
понудена во своето безгранично изобилие.“ - 8. Сведоштво, 21.

Петок 16. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Бог ги признал седумдесетте старешини како свои избрани гласници 
во времето на Мојсеј ?

2. Зошто Христос го дувнал својот Дух врз учениците? Какво значење има ова 
за нас денес?

3. Што е денес неопходно, пред да може Бог да го излие својот Дух во својата 
црква?

4. Како Светиот Дух помага во организацијата на црквата?
5. Зошто Духот нема поголемо влијание во црквата денес?



Библиски лекции, Октомври – Декември 2018 41

8. лекција               Сабота, 24. ноември 2018.

Потреба за претпазливост
„И не оскрбувајте Го Светиот Дух Божји со Кој сте запечатени за денот 

на откупувањето.“ - Ефесјаните 4:30.

„Кога во Заедницата во нашите денови ќе се покаже дека членовите, 
благодарение на силата на Духот, се одвратиле од земните работи, 
дека се спремни да поднесат жртва за да можат нивните ближни да 
го чујат евангелието, тогаш објавувањето на вистината ќе има силно 
влијание на слушателите.“ - Делата на апостолите, 71.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 70-76;
                                                           Копнежот на вековите, 321-327.

Недела 18. ноември

1. ПРЕКРАСНИОТ ДУХ ВО РАНАТА ЦРКВА

а. Која карактеристика ја разликуваше раната црква? Дела 2:44. 
45; 4:34-37.

„Верскиот фанатизам и заостанатоста на Евреите многумина од 
првите верници ги одвоиле од нивните семејства и пријателите, така 
да било неопходно да им се пружи храна и засолниште.

„Библиските записи сведочат дека ‘ниту еден од нив не беше 
сиромашен’, и дека нивните потреби биле задоволени. Оние верници 
кои имале пари и имоти со задоволство ги жртвувале за да се задоволат 
потребите на сите. Ги продавале своите куќи и ниви, ги носеле парите и 
им ги ставале пред нозете на апостолите, ‘и се даваше на секому кому 
што требаше.’

„Таа великодушна дарежливост на верниците била последица на 
изливањето на Светиот Дух. Оние кои го прифаќале евангелието биле 
‘едно срце и една душа.’ Нив ги раководела една заедничка желба 
-успех на мисијата која им била доверена, и лакомоста немала место во 
нивниот живот. Големата љубов кон браќата и делото кое го прифатиле 
била многу поголема од љубовта кон парите и имотот. Со своите дела 
тие сведочеле дека вредноста на човековата душа ја ценат повеќе од 
било кое земно богатство.“ - Делата на апостолите, 70.71.
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Понеделник     19. ноември

2. ЛИЦЕМЕРИЕ И БРЗА КАЗНА

а. Заедно со несебичниот дух на многумина, кој духовен пробл-
ем се појавил во раната црква? Дела 5:1.2.

„Длабоката осведоченост ги обзела сите присутни, и Ананија и 
Сапфира под длабоко влијание на Божјиот Дух, дале завет дека ќе му 
дадат пари на Господа од продажбата на една своја нива.

„Меѓутоа, Ананија и Сапфира подоцна го ожалостиле Светиот Дух, 
оддавајќи се на грев и лакомост. Почнале да жалат што воопшто дале 
завет и набрзо го загубиле благотворното влијание на благословот 
кој ги загреал нивните срца со желбата да направат нешто големо 
во корист на Христовото дело. Им се чинело дека избрзале и дека 
повторно мораат да размислат за својата одлука. Разговарале околу 
тоа и одлучиле да не го исполнат своето ветување.“ - Делата на 
апостолите, 71.72.

б. Што открил Петар под водство на Светиот Дух? Кој бил 
вистинскиот грев на Ананија? Дела 5:3.4.

„На Ананија ни му бил вршен никаков притисок својот имот да го 
жртвува за општо добро. Тој постапил по својата слободна волја. Но 
обидувајќи се да ги измами учениците, тој го излажал Семоќниот.“ - 
Делата на апостолите, 73.

в. Што се случило кога гревот на Ананија станал очигледен? Дела 
5:5.6.

„Во својата бескрајна мудрост Бог видел дека ваков очевиден доказ 
на Неговиот гнев бил потребен за да не се деморализира младата 
црква. Бројот на членови нагло се зголемил. Црквата би дошла во 
опасност ако при рапидниот пораст на преобратени пристапат и оние 
кои тврдат дека му служат на Бога, а всушност му служат на мамона. Таа 
казна докажува дека не е возможно Бог да биде измамен, докажува 
дека Тој ги открива гревовите скриени во срцето и не дозволува некој 
да Му се потсмева. Тоа требало да послужи како опомена за целата 
Заедница да се чува од преправање и лицемерство и да не го краде 
Бога.“ - Делата на апостолите, 73.74.
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Вторник    20. ноември

3. БОЖЈИ ПОГЛЕД НА ЛИЦЕМЕРИЕТО

а. Кое прашање подоцна беше поставено на сопругата на Анани-
ја, и како одговорила? Дела 5:7.8.

„Овој пример кој толку очигледно покажува колку му се гадни на 
Бога алчноста, измамата и лицемерството е даден како сигнал на 
опасност не само на првата црква, туку и на сите идни поколенија. 
Кај Ананија и Сапфира алчноста била на прво место. Желбата да 
сочуваат за себе еден дел од она што му го ветиле на Бога ги навела 
на проневера и дволичност.“ - Делата на апостолите, 74.

б. Кој грев и го предочил Петар на Сапфира, и каков бил трагични-
от резултат? Дела 5:9.10.

„Но Бог мрази дволичност и невистина. Ананија и Сапфира извршиле 
затајување и проневера спрема Бога, го излажале Светиот Дух и 
нивниот грев брзо и страшно бил казнет.“ - Делата на апостолите, 72.

в. Како Бог гледа на сите лаги? Изреки 12:22; Откровение 21:27.

„Луѓето во овој свет во голема мера се служат со претерување, 
измама и лага; но оние што тврдат дека веруваат во вистината 
прават неправда? Дали сакаат да ја собираат нечистотијата која се 
наоѓа насекаде околу нив, и да се идентификуваат со оние кои, иако 
се сметаат за праведни, прават зло? Оној кој гледа на срцето и не 
може ни во најмала мера да го прифати гревот, нема да толерира 
лицемерство кај оние што тврдат дека се негови деца.“ - The Review 
and Herald, December 19, 1893.

„Оној кој зборува невистина многу ефтино ја продава својата 
душа. Неговите лаги понекогаш можат да изгледаат корисни; може 
да изгледа дека на тој начин постига некаква деловна корист која 
не може да ја постигне на поштен начин! Меѓутоа, таквиот човек на 
крајот оди толку далеку што повеќе нема доверба во никого. Бидејќи 
и самиот лаже, тој нема доверба ни во другите...

Истиот грев (на Ананија и Сапфира) често е повторуван и во 
подоцнежната историја на црквата, а многумина го прават и во наше 
време. Но иако не се покажува веднаш знак на Божјото несогласување, 
тој грев е исто така одвратен пред лицето на Бога како што бил и во 
деновите на апостолите.“ - Делата на апостолите, 76.
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Среда    21. ноември

4. ГРЕВОТ ПРОТИВ СВЕТИОТ ДУХ

а. Што обично вклучува гревот против Светиот Дух? Еремија 
29:19; Лука 13:34.

„Нема потврдокорни луѓе од оние, кои го игнорирале повикот на 
милост и го презреле Духот на благодатта. Гревот против Светиот Дух 
најчесто се манифестира во упорно одбивање на небесниот повик 
на покајание. Секој чекор во отфрлање на Христа е еден чекор кон 
отфрлање на спасението и кон гревот против Светиот Дух.“ - Копнежот 
на вековите, 324.

б. Кои други гревови можат да доведат до грев против Светиот 
Дух? Матеј 12:34-37.

„Со Христовата опомена во поглед на гревот против Светиот 
Дух тесно е поврзана опомената против празните и зли зборови. 
Зборовите го манифестираат она што е во срцето... Опасно е да се 
изговори некој збор на сомневање, опасно е да се става под прашање 
и критикува божествената светлина. Навиката за лекомислено 
критикување без стравопочит влијае на карактерот, бидејќи негува 
недостаток на стравопочит и неверие. Човекот што се оддава на 
таа навика несвесно стапува на опасен пат и на крај е подготвен 
да критикува и да го отфрли делото на Светиот Дух“ - Копнежот на 
вековите, 323.

в. Што треба да имаме на ум во борбата против гревот? Матеј 6:24.

„Неминовно мораме да бидеме под контрола на едната или 
на другата голема сила, кои се борат за превласт во светот. Не е 
неопходно да избереме служба на царството на темнината за да 
потпаднеме под нејзина власт. Доволно е само да занемариме да 
се соединиме со царството на светлината. Ако не соработуваме 
со небесните сили, сатаната ќе го заземе срцето и ќе го направи 
свое живеалиште. Единствена одбрана против злото е Христос да 
престојува во срцето преку вера во Неговата праведност... Можеме 
да се откажеме од многу лоши навики, извесен период можеме да 
се одвоиме и од друштвото на сатаната, но ќе бидеме победени, ако 
немаме животна врска со Бога со тоа што ќе му се предаваме секој 
момент.“ - Копнежот на вековите, 324.
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Четврток    22. ноември

5. НЕГУВАЊЕ НА ДУХОТ НА ВИСТИНАТА

а. Која карактерна особина ја цени Бог, и под кои околности? 2. 
Коринтјаните 8:21; Евреите 13:18.

„Оние кои тврдат дека се Христови следбеници, секогаш треба да ги 
негуваат вистината и искреноста во својот живот. Бог и правдата треба 
да бидат нивно мото. Да постапуваме чесно и праведно во овој злобен 
свет. Некои се чесни само кога ќе видат дека чесноста нема да ги загрози 
нивните световни интереси; но имињата на сите оние кои се придржуваат 
до ова правило ќе бидат избришани од книгата на животот.

„Строга чесност мора да се негува. Низ животната патека на овој 
свет поминуваме само еднаш. Еднаш направената грешка не можеме 
да ја вратиме назад за да ја исправиме; затоа секој чекор што треба да 
се направи треба да биде направен со побожен страв и внимателно 
разгледан.“ - Коментари на библиските текстови, 655.

6. Како Светиот Дух ни помага додека ја бараме вистината? Јован 16:13.

„Верните истражувачи на вистината не мора да талкаат, бидејќи не 
само што Библијата јасно и едноставно укажува на патот на животот, 
туку и Светиот Дух им се дава како водич за да можат да го сфатат 
патот што е толку јасно откриен низ неа.“ - Рани списи, 221.

„Светиот Дух се нарекува и Утешител и Дух на вистината, бидејќи 
постои утеха и надеж во вистината. Лагата не може да даде вистински 
мир; туку преку вистината ние стануваме учесници во мирот кој ја 
надминува моќта на разумот.“ - Gospel Workers (1892), 310.

Петок 23. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
 

1. Какво влијание имало излевањето на Светиот Дух врз учениците и како тие 
се однесувале еден кон друг?

2. Како Ананија и Сапфира го нажалиле Светиот Дух?
3. Кон што водела нивната алчност, и зошто тоа претставува предупредување 

за нас денес?
4. Како критикувањето и сомнежот можат да доведат до грев против Светиот 

Дух?
5. Како можеме да бидеме искрени во овој живот, и каков ќе биде резултат?
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Сабота, 1. декември 2018. 

Доброволен прилог во  првата сабота
За црквата во Мејден, Нова 

Каролина, САД

Драги браќа,

Христијански поздрав со Изреки 3:5.6 
„Надевај се на Господ од се срце и не се 
потпирај врз твојот разум. По сите свои патишта 
размислувај за Него, и Тој ќе ти ги покаже твоите 
патеки.“

Веќе подолго време, браќата во црквата од Шарлот, Северна Каролина, 
сакаат да изградат уште еден светилник во чест на Бога - и ние навистина 
веруваме дека Господ го насочил нашиот пат кон градот Мејден. Од првиот 
момент кога ја видовме оваа зграда, Господ ги отвори вратите и влијаеше 
на срцата, и со многу молитви и самоодрекување од страна на браќата, тие 
продолжија напред со купувањето. Ние навистина веруваме дека Господ го 
допрел срцето на продавачот, бидејќи успеавме да го купиме овој имот по 
цена пониска од очекуваната.

Браќата читаа цитати од Manuscript Releases 4, 281, соодветни за ова 
купување:

„Нам ни се нудат имоти, и некои од нив треба да се купат кога е јасно 
дека тоа е она што ни е потребно, и кога можат да се издвојат средства 
за нивна набавка без должнички товар... Факт е дека во многу случаи 
сопствениците на овие имоти се нестрпливи да ги продадат и затоа се 
подготвени да продаваат по пониска цена, а тоа секако во голема мера е 
во наша корист.“

Оваа зграда е структурно здрава, но и се потребни поправки за да 
се модернизира и да се прилагоди за потребите на еден молитвен дом. 
Промените, иако мали, сепак се скапи. Поднесовме големи жртви во поглед 
на нашето време и пари, но ни се потребни повеќе средства. Се проценува 
дека со 50 илјади долари би се покриле сите трошоци.

Апелираме на великодушност до нашите црквени семејства, да ни се 
придружат во подигањето на овој светилник на вистината во оваа област. 
Ве повикуваме да бидете орудие во Божјата рака за помош и спасување на 
душите во Мејден и неговата околина.

Однапред ви благодариме! Ви благодариме за вашите молитви и за 
помошта.

Браќата и сестрите од Шарлот
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9. лекција                         Сабота, 1. декември2018.

Променете се
„Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување 

на вашиот ум за да можете да испитувате и осознавате што е волјата 
Божја: што е добро, благоугодно и совршено.“ - Римјаните 12:2.

„Кога Божјиот Дух презема контрола врз срцето, животот се 
преобразува. Грешните мисли се отфрлаат, злите дела се оставаат; 
љубовта, понизноста и мирот доаѓаат на местото на гневот, 
зависта и кавгата. Радоста го зазема местото на тагата, а на 
лицето се одразува небесна светлина.“ - Копнежот на вековите, 173.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Upward Look, 236-241.248. 345.346.

Недела 25. ноември

1. ПРОМЕНИТЕ НА ДУХОТ

а. Која е улогата на Светиот Дух во процесот кој не прави слични 
на Христа? 2. Коринтјаните 3:18.

„Да се набљудува Христос значи да се проучува Неговиот живот онака 
како што е опишан во Неговото Слово. Ние треба да ја истражуваме 
вистината како скриено богатство. Својот поглед треба секогаш да го 
насочиме кон Христа. Кога се повикуваме на Него како на наш личен 
Спасител, тоа ни дава смелост да се приближиме до престолот на 
благодатта. Набљудувајќи го Христа, ние се менуваме, стануваме 
морално слични на Оној кој е совршен во карактерот. Со посредство 
на пробразувачката сила на Светиот Дух и прифаќањето на Христовата 
правда која нам ни е припишана, ние стануваме слични на Него.“ - 
Коментари на библиските текстови, 694.

б. Што прави Исус за нас преку Светиот Дух? 1. Коринтјаните 6:11.

„Отсуството на посветеност, побожност и лојалност кај површниот 
човек, настанува кога ќе се откаже од Исуса Христа, нашата праведност. 
Љубовта кон Бога постојано мора постојано да се негува.“ - Faith and 
Works, 15.
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Понеделник    26. ноември

2. ДУШАТА ОСВЕДОЧЕНА ЗА ГРЕВОТ

а. На кој начин Светиот Дух ја осведочува душата? Јован 16:8-10.

„Срцето е допрено и доведено до покајание. Покајанието ја чисти 
моралната атмосфера на душата и ги буди светите начела. Христовата 
благодат која потчинува, доаѓа во срцето... Гревовите ги гледаме со 
иста светлина со која Бог ги гледа. Ако ги признаеме, тие ќе бидат 
простени.“ - The Review and Herald, June 28, 1898.

б. Кој е Божјиот одговор на укорот? Дела 2:37; Изреки 9:8.

„Оние кои се погодени со укорот на Божјиот Дух не треба да 
застануваат против понизното орудие кое тој укор го пренесува. Оној 
кој го изговорил ова, за да ги спаси од пропаст е самиот Бог, а не некој 
грешен смртник.“ - 3. Сведоштво, 257.

„Не и е угодно на човечката природа да прима укор, ниту, пак, е можно 
срцето на човекот ако не е просветлено од Божјиот Дух, да ја сфати потребата 
од укор ниту благословот кој треба да го донесе. Колку повеќе човекот им 
подлегнува на искушенијата и гревот, толку повеќе неговиот ум станува 
помрачен. Моралното чувство се изопачува. Не се обрнува внимание 
на предупредувањата на совеста, а нејзиниот глас се послабо се слуша. 
Човекот постепено ја губи моќта да прави разлика помеѓу доброто и злото, 
се додека не изгуби претстава за својата вистинска состојба пред Бога... 
Бог дал доволно докази, така што сите што сакаат можат да се осведочат 
во вистинитоста на Сведоштвата; и кога ќе се осведочат дека тие се Божји, 
должноста им налага да прифатат укор, дури и тогаш кога сами не ја гледаат 
целата грешност на своите постапки. Кога тие во целост би биле свесни за 
својата вистинска состојба, зошто тогаш би им бил потребен укор? И токму 
затоа што не знаат, Бог милостиво им укажува на тоа, за да можат да се 
покаат и реформираат пред да биде предоцна.“ - 5. Сведоштво, 682.

в. Откако сме укорени за гревот во нашиот живот, и имаме 
желба да се промениме, што треба да имаме на ум? Исаија 
55:7; Осија 6:1; 1. Јованово 1:9.

„Секој што ќе ја послуша опомената и со понизна душа ќе го признае 
својот грев и ќе се покае, како Давид, може да биде сигурен дека за 
него постои надеж. Секој кој со вера ќе ги прифати Божјите ветувања, 
ќе добие проштавање. Господ никогаш нема да ја отфрли душата која 
искрено се кае.“ - Патријарси и пророци, 726.
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Вторник     27. ноември

3. СОЗДАВАЊЕ НА НОВО СРЦЕ
а. Кое создавачко дело Светиот Дух го врши во секој човек? Јован 

16:8,9; 12:32.

„Истиот божествен ум, кој делува во природата, им се обраќа и 
на срцата на луѓето, будејќи во нив неискажан копнеж за она што го 
немаат. Она што е во светот не може да го задоволи нивниот копнеж. 
Божјиот Дух ги преколнува да се стремат кон она што единствено 
може да им даде мир и одмор - кон Христовата благодат и радоста на 
светоста. Служејќи се со видливи и со невидливи влијанија, нашиот 
Спасител е постојано на дело со цел умот на луѓето да го одврати 
од грешните уживања што не ситат и да го насочи кон неизмерните 
благослови што можат да ги добијат во Него.“ - Патот кон Христа, 28.

б. Каква е духовната состојба на природното срце? Еремија 17:9; 
Римјаните 3:23.

„Никој не е во состојба сам од себе да ги сфати своите грешки... 
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.

в. Што сака Бог да направи за нас кога ќе ја согледаме вистинската 
состојба на нашето срце? Исаија 1:18; Езекиел 18:31; 36:26.

„Дали ќе му дозволите да се правда со вас? Дали ќе му ја доверите 
грижата за својата душа како на верен Творец? Дојдете и почнете да 
живеете во светлината на Неговото лице, молејќи се како Давид: ‘Пороси 
ме со исоп, и ќе бидам чист; измиј ме и ќе бидам побел од снег.’ (Псалм 
51:7) Со вера измијте го своето срце во Христовата крв, само таа може да 
го направи побело од снег. Но вие велите: ‘Оставањето на моите идоли 
ќе ми го скрши срцето.’ Ова откажување од се со цел да го придобиете 
Бога претставено е со падот и кршењето врз Карпата. Затоа откажете се 
од сето тоа за Него; бидејќи, ако не сте скршени, вие сте безвредни.“ - 
Одбрани пораки 1,330.
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Среда     28. ноември

4. ОДЕЊЕ ПО ДУХОТ

а. Како е можно да се живее победнички живот? Римјаните 8:1-
4; Галатјаните 5:16.

„Нашата идна вечна среќа зависи од тоа дали нашата човечка 
природа, со сите свои способности и сили, е доведена во послушност 
кон Бога, под контрола на Божеството...

„Преку морална сила која Христос му ја подарил на човекот, 
можеме да му се заблагодариме на Бога кој не направил достојни за 
наследство со светите во светлината. Преку Исуса Христа секој човек 
може да извојува победа за себе, стоејќи во својата индивидуалност 
на карактерот.“ - That I May Know Him, 291.

б. Како ќе живее христијанинот додека е под водство на Светиот 
Дух? Галатјаните 2:20.

„Оној што најмногу го љуби Исуса ќе направи најмногу добра. Нема 
граници на корисноста на оној кој, ставајќи го своето ,,јас“ настрана, 
отвора пат Светиот Дух да делува на неговото срце и да живее целосно 
посветен живот на Бога. Ако луѓето се подготвени да се потчинат на 
потребната дисциплина, не жалејќи се и не малаксувајќи на патот, 
Бог ќе ги учи постојано, од час во час и од ден на ден. Тој копнее да 
ја манифестира Својата благодат. Ако Неговиот народ е подготвен да 
ги отстрани препреките, Тој ќе ја излее водата на спасението и таа 
обилно ќе протече низ човечките канали.“ - Копнежот на вековите, 
250.251.

в. Кое е клучното средство кое Духот го користи за да го очисти 
нашиот живот? 1. Петрово 1:22.23.

„Библијата е силно средство за преобразба на карактерот. Христос се 
молел: ‘Посвети ги со вистината; твојата Реч е вистина’ (Јован 17:17). 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 не 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.“ - Христови очигледни поуки, 100.
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Четврток    29. ноември

5. ПРОМЕНЕТО СРЦЕ, ПРОМЕНЕТ ЖИВОТ

а. Каква промена ќе се забележи во животот на преобратената 
личност? Како Светиот Дух влијае на постапките? Римјаните 
8:13.14; Езекиел 36:27.

„Иако не можеме да го видиме Божјиот Дух, ние сепак знаеме дека 
Тој со своето влијание ги осведочува и ги преобратува луѓето кои 
биле мртви во престапите и гревовите. Непромислениот и своеволен, 
станува сериозен. Тврдокорните се каат за нивните гревови, а оние 
кои немале вера, сега веруваат. Коцкарот, пијаницата, развратникот, 
стануваат доверливи, трезвени и чисти. Бунтовните и тврдоглавите 
стануваат кротки и слични на Христа. Кога ќе ги видиме овие промени 
во карактерот, можеме да бидеме сигурни дека Божјата сила која ги 
преобратува срцата го преобразила целиот човек. Светиот Дух не 
сме го виделе, но сме го виделе доказот на Неговото делување на 
промената на карактерот на оние кои биле тврдоглави и презрени 
грешници.“ - Евангелизам, 219.

б. Кој чекор Бог сака да го преземеме, за да покажеме дека сме 
го прифатиле новото срце кое Тој ни го нуди? Дела 2:38; 22:16.

„Преродениот човек повторно ужива во Божјата наклонетост. 
Крштевањето било погреб со Христа во водата, слично на Неговата 
смрт, прикажувајќи дека сите што се каат поради престапот на Божјиот 
закон се очистени преку делувањето на Светиот Дух. Крштевањето 
претставува вистинско преобратување преку обновувањето на 
Светиот Дух.“ - The Faith I Live By, 143.

Петок 30. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кога само можеме вистински да им го претставиме Бога на другите?
2. Зошто ни е потребен укор? Ако нашето срце е просветлено од Светиот Дух, 

како ќе реагираме на укорот?
3. Што ќе ни се случи додека го набљудуваме Христа во Неговата чистота и 

совршеност?
4. Што се случува со нас кога нашиот ум е обновен од Светиот Дух?
5. Како знаеме дека Светиот Дух делувал на нечиј живот?



52 Библиски лекции, Октомври – Декември 2018

10. лекција                  Сабота, 8. декември 2018.

Поука од лозата

„Со тоа ќе се прослави Мојот Отец: да носите многу плод и да бидете 
Мои ученици.“ - Јован 15:8.

„Бог сака преку нас да ја покаже Својата светост, добрина и 
сочувство белезите на Неговиот карактер. Сепак, Спасителот не им 
наредува на учениците да се напрегаат за да родат плод. Тој им кажува 
да останат во Него.“ - Копнежот на вековите, 677.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Копнежот на вековите, 674-677.

Недела 2. декември

1. ЈАС СУМ ВИСТИНСКАТА ЛОЗА

а. Со каква слика се послужил Исус за да го опише духовниот 
однос меѓу Себеси, Отецот и учениците? Јован 15:1.

„(Христос) се послужил со сликата на лозата, гледајќи ја, да можеме 
да се сетиме на Неговите драгоцени поуки. Ако се протолкува 
правилно, природата е огледало на божественоста.

„Христос укажал на лозата и нејзините прачки: Јас ви ја давам оваа 
поука за да го разберете Мојот однос кон вас, и вашата поврзаност со 
Мене.“ - The Upward Look, 182.

б. Кое библиско значење било поврзано со лозата? Псалм 80:8.9.

„Евреите отсекогаш сметале дека лозата е најблагородна билка и 
дека е симбол на се што е силно, извонредно и плодно. Израел бил 
прикажан како лоза која Бог ја засадил во ветената земја. Евреите ја 
засновале својата надеж во спасението на својата врска со Израел. 
Меѓутоа, Исус вели: Јас сум вистинска лоза. Не мислете дека заради 
својата врска со Израел ќе станете учесници во Божјиот живот и 
наследници на Неговите ветувања. Само преку Мене се добива 
духовен живот.“ - Копнежот на вековите, 675.
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Понеделник     3. декември

2. МОЈОТ ТАТКО Е ЛОЗАР

а. На која поука за зависност не учи лозата за Христос? Јован 5:19; 14:10.

„Наместо прекрасната палма, величествениот кедар или силниот даб, 
Исус симболично се прикажал Себеси преку лозата со своите ластари кои 
се превиткуваат. Палмата, кедарот и дабот можат сами да стојат. Ним не 
им е потребна потпора. Меѓутоа, лозата се испреплеткува околу потпорите 
и така се искачува кон небото. Така Христос во Својата човечка природа 
се потпирал на божествената сила.“ - Копнежот на вековите, 674.675.

б. Колкава доверба имал Христос дека Отецот ќе ги обезбеди 
сите Негови потреби? Јован 5:30; 1. Петрово 5:7.

„Христос толку се испразнил Себеси од Своето ,,јас“, што не правел никакви 
планови за Себе. Тој ги прифатил плановите што Бог ги одредил за Него, а 
Таткото од ден на ден ги откривал Своите намери.“ - Копнежот на вековите, 208.

„Кога Исус се разбудил да се соочи со бурата, бил совршено мирен. 
Во Неговите зборови и Неговиот изглед немало ни трага од страв, 
бидејќи во Неговото срце немало страв. Меѓутоа, Тој не почивал 
заради тоа што поседувал семоќна сила. Не бил спокоен заради тоа 
што бил ‘Господар на Земјата, морето и небото.’ Тој се откажал од таа 
сила, велејќи ‘Јас не можам да правам ништо Сам од Себе.’ (Јован 
5:30) Тој имал доверба во Татковата моќ. Мирот му го давала верата 
во Божјата љубов и грижа и силата на тие зборови што ја смириле 
бурата била Божјата сила.“ - Копнежот на вековите, 336.

в. Што не учи лозата за карактерот на Отецот? Исаија 27:2.3.

„На ритчињата на Палестина нашиот небесен Татко ја засадил таа 
убава Лоза, а самиот Тој бил лозарот. Убавината на таа Лоза привлекла 
многумина и тие признале дека таа навистина е од небесно потекло. 
Меѓутоа, на еврејските поглавари таа Лоза им изгледала како корен 
од сува земја. Тие ја откорнале, искршиле и фрлиле под своите 
грешни нозе. Нивната намера била засекогаш да ја уништат. Меѓутоа, 
небесниот Лозар никогаш не ја изгубил од вид Својата садница. Кога 
луѓето сметале дека ја уништиле, Тој ја земал и повторно ја засадил 
од другата страна на ѕидот. Лозата веќе не се гледала. Била скриена 
од суровите напади на луѓето. Но прачките на оваа Лоза виселе над 
ѕидот. Тие ја претставувале Лозата. “ - Копнежот на вековите, 675.
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Вторник     4. декември

3. ВИЕ СТЕ ПРАЧКИТЕ

а. Што и е потребно на секоја прачка да расте и да донесе плод? 
Јован 15:5.

„Овој духовен однос може да се воспостави само со лична вера. Од наша 
страна, таа вера треба да се покажува во целосната преданост, совршената 
доверба и целосната посветеност. Ние мораме нашата волја во потполност 
да ја потчиниме на Божјата волја и во служба на Христовото царство да 
ги ставиме нашите чувства, желби, интереси и нашата чест, примајќи 
постојано благодат од Него, а Тој ќе ја прими нашата благодарност.“ - 5. 
Сведоштво, 229.

„Соединувањето со Христа преку жива вера е трајно, секој друг сојуз 
може да пропадне. Христос прво не избрал нас, плаќајќи го нашиот откуп 
по неизмерна цена; и секој верник го избира Христа како прв и последен 
и најдобар во се. Но за такво единство нешто мора да се жртвува. Лошото 
битие, за да влезе во такво единство, мора да се понижи. Сите кои 
влегуваат во таква заедница мора да чувствуваат дека откуп со Христовата 
крв им е навистина потребен. Реформата и промената тие мора да ја 
започнат во своето срце. Својата волја тие мора да и ја потчинат на Божјата 
волја. Тие мора да се борат не само со надворешни туку и со внатрешни 
тешкотии. Мораат да поминат низ мачен процес на одвојување исто како 
и низ соединување. За да дојдеме до единство со Христа мораме да ја 
победиме гордоста, себичноста, суетата, љубовта кон светот - гревот во 
секој негов облик. Причината што христијанскиот живот за многумина е 
жалосно тежок и мачен, и што се толку непостојани и колебливи е токму 
тоа што тие се обидуваат да се соединат со Христа, а во исто време немаат 
раскинато со своите сакани идоли.“ - 5. Сведоштво, 231.

б. Како Христос престојува во нас? Јован 15:7; 14:16-18.23.

„Христос живее во Своите следбеници преку Својата Реч. Тоа е истата 
онаа животна врска која е симболично прикажана со земање на Неговото 
тело и Неговата крв. Христовите зборови се дух и живот. Прифаќајќи ги тие 
зборови, ние го примаме животот на Лозата. Тогаш живееме ‘од секој збор 
што излегува од Божјата уста.’ (Матеј 4:4).“ - Копнежот на вековите, 677.

„Кога сме така обединети со Христа, Неговите зборови остануваат во нас 
и ние не се раководиме според грчевитите чувства туку според начелото 
кое трајно живее и трајно останува во нас. Христовите зборови мораме 
високо да ги цениме, за нив постојано треба да размислуваме и да ги 
чуваме како најголема драгоценост во своето срце.“ - 4. Сведоштво, 355.
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Среда     5. декември

4. УЧЕСТВО ВО БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА

а. Што ќе се случи додека се храниме со Божјото Слово, 
почитувајќи ги неговите начела во нашиот живот? Јован 17:17; 
1. Петрово 1:22.23; 2. Петрово 1:4.

„Кога се хранат со Неговата Реч, луѓето увидуваат дека таа е дух и 
живот. Речта ја уништува вродената земна природа и дава нов живот 
во Исуса Христа. Светиот Дух Доаѓа како Утешител на душата. Со помош 
на Неговата благодат што преобразува, во ученикот се репродуцира 
Божјиот лик и тој станува ново создание. Љубовта Доаѓа на местото на 
омразата, а срцето станува слично на Бога.“ - Копнежот на вековите, 391.

„Молете се силната енергија на Светиот Дух, со целата своја 
оживувачка, обновувачка и преобразувачка сила, како електричен 
шок да ја потресе парализираната душа од гревот, така што секој 
нерв да затрепери со нов живот и целото човечко битие од неговото 
духовно мртвило и земна сензуалност да се врати во духовно здравје. 
Така ќе станете учесници во божествената природа, избегнувајќи ја 
изопаченоста која го преплавува светот поради задоволување на 
сетилните потреби; и во вашата душа ќе се одрази сликата на Оној 
преку чии раце се исцеливте.“ - 5. Сведоштво, 267.

б. Каква ќе биде природата на прачките кои се животно поврзани 
со лозата? Римјаните 11:16; 6:22.

„Поврзаноста на прачката со лозата, рекол Тој, ја претставува врската 
што вие треба да ја одржувате со Мене. Калемот се калеми на жива прачка 
и влакно по влакно, жиличка по жиличка зараснува со лозата. Животот 
на лозата претставува живот на прачката. Така и душата, мртва заради 
престапот и гревот, добива живот преку врската со Христа. Таа врска се 
создава со вера во Него како во личен Спасител. Грешникот ја обединува 
својата немоќ со Христовата сила, својата празнина со Христовото 
изобилство, својата слабост со Христовата неменлива моќ. Тогаш тој 
добива Христов ум. Примајќи човечка природа, Христос дошол во допир 
со нашата природа, а нашата природа дошла во допир со божеството. 
На тој начин преку Светиот Дух човекот станува учесник во божествената 
природа и е прифатен во Саканиот.“ - Копнежот на вековите, 675.

„Додека одржуваме толку тесна поврзаност со Христа, нашите 
гревови се положени на Христос; а Неговата праведност ни се 
припишува. Тој стана грев за нас, за ние да бидеме оправдани пред 
Бога преку Него.“ - 5. Сведоштво, 229.
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Четврток     6. декември

5. ДА СЕ СОБЕРАТ МНОГУ ПЛОДОВИ

а. Колку треба да биде постојана нашата врска со Христа преку 
Светиот Дух? Евреите 3:14.

„Тоа не е никаков случаен допир, никаква минлива врска. Гранката 
станува дел од живата лоза. Пренесувањето на животот, на силата и 
плодноста од лозата на прачката е непречено и постојано. Ако се одвои 
од лозата, прачката не може да живее. „Исто така,“ рекол Исус, „вие 
не можете да живеете одвоено од Мене. Животот што го добивте од 
Мене може да се одржи единствено во заедница со Мене. Без Мене не 
можете да совладате ниту еден грев, не можете да се спротивставите 
ниту на едно искушение.“ - Копнежот на вековите, 676.

6. Што ќе се појави природно во животот на прачката која 
витално е поврзани со лозата? Јован 15:8; Галатјаните 5:22.23.

„Да се биде во Христа значи жива, искрена, освежувачка вера која 
работи преку љубов и ја чисти душата. Тоа значи постојано примање на 
Христовиот дух, живот на безрезервно предавање на Неговата служба. 
Таму каде што постои ова единство, ќе се појават добри дела. Животот на 
лозата ќе се покаже во миризливите плодови на прачките. Постојаното 
снабдување со Христовата благодат ќе ве благослови и ќе станете 
благослов, се додека не кажете заедно со Павле: ‘И јас веќе не живеам, 
туку Христос живее во мене.’ (Галатјаните 2:20)“ - That I May Know Him, 132.

„Ако живееме со вера во Божјиот Син, плодовите на Духот ќе се 
покажат во нашиот живот и ниту еден од нив нема да ни недостига.“ 
- Копнежот на вековите, 676.

Петок 7. декември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кој е единствениот начин да примиме духовен живот?
2. На што не учи лозата за довербата која можеме да ја имаме во Бога?
3. Наведи една од причините поради која христијанскиот живот го сметаме 

толку тежок!
4. Како единствено можеме да учествуваме во животот на лозата?
5. Што е неопходно за христијанинот да донесе многу род?
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 11. лекција                  Сабота, 15. декември 2018. 

Искуство од раниот дожд  
„Но ќе примите сила од Светиот Дух, Кој ќе слезе на вас и ќе Ми 

бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и се до крајот 
на земјата.“ - Дела 1:8.

„Посебна сила на Светиот Дух ги следела апостолите кои биле 
сведоци на Христовото распнување, воскресение и вознесување важни 
вистини кои требаа да ја претставуваат надежта на Израел.“ - Рани 
списи, 197.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Делата на апостолите, 35-46.

Недела 9. декември

1. НОВА ФАЗА ВО ЖИВОТОТ НА УЧЕНИЦИТЕ

а. Опишете го ставот на верниците по Исусовото вознесение. 
Дела 1:12; Лука 24:50-53.

„Кога учениците се вратиле од Маслинската гора во Ерусалим, 
луѓето ги набљудувале, очекувајќи на нивните лица да забележат 
изрази на тага, збунетост и пораз. Но, наместо тоа, виделе израз на 
радост и триумф. Сега учениците не тагувале поради разочараните 
надежи. Тие го виделе вознесениот Спасител и во нивните уши 
постојано одекнувале зборовите на ветувањето што им го дал при 
разделбата.“ - Делата на апостолите, 35.

б. Што тие желно очекувале и колку долго требале да останат во 
Ерусалим? Дела 1:4.5.

„Покорувајќи се на Христовата заповед, тие чекале во Ерусалим да 
се исполни ветувањето на Отецот - да се излее Светиот Дух. Но не 
чекале безделничејќи туку, како што сведочи библискиот запис: ‘И беа 
постојано во храмот, каде што Го прославуваа и благословуваа Бога’ 
(Лука 24:53). Тие, исто така се состанувале да му упатуваат молитви 
на Отецот во Исусово име. Знаеле дека имаат Претставник на небото, 
застапник пред Божјиот престол.“ - Делата на апостолите, 35.
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Понеделник    10. декември

2. ВАЖНОСТА НА СООДВЕТНА ПОДГОТОВКА

а. Како се подготвувале учениците во текот на ова време на 
чекање? Дела 1:14.

„Покорувајќи се на зборовите на својот Учител, учениците се собрале 
во Ерусалим да го чекаат исполнувањето на Божјото ветување. Таму 
поминале десет дена во длабоко испитување на срцата. Ги измириле 
сите несогласувања и блиску се соединиле во христијанско братство.“ 
- 8. Сведоштво, 15.

„Додека чекале да се исполни Христовото ветување, учениците со 
скршено и понизно срце, со вистинско покајание, го признале своето 
неверство. Спомнувајќи си за зборовите што им ги упатил Христос 
пред својата смрт, тие поцелосно ја сфатиле нивната смисла.“ - 
Делата на апостолите, 36.

б. Што често не спречува да имаме вистинско единство во 
црквата? Изреки 13:10; 1. Јованово 2:16.

„Мора да се отстрани секоја самодоволност, егоизмот и гордоста на 
сопственото мислење. Мораме да дојдеме кај Христовите нозе и да 
учиме од Оној кој е кроток и со понизно срце.“ - Одбрани пораки 1, 414.

„Поголемиот дел на тешкотии за пет минути би биле отстранети 
доколку не би имало гордост и себичност.“ - Рани списи, 119

в. Што се случило кога учениците постапувале според упатствата 
на Исус, отстранувајќи ги сите разлики? Дела 2:1.2.

„Врз учениците, кои чекале и се молеле, Духот слегол во таква 
полнота, што допрел до секое срце. Оној, кој нема ниту почеток ниту 
крај, и се открил во својата голема сила на својата црква. Се чинело 
како таа сила со векови да била задржувана и како небото да се 
радува што може врз црквата да го излее изобилството на благодатта 
на Духот. И под влијание на Духот, зборовите на покајание и на 
исповед се помешале со песни на пофалба за простените гревови. 
Се слушале зборови на благодарност и пророштва како целото небо 
да се спуштило за да види да и оддаде заслужена почит на мудроста 
и на неспоредливата и недосеглива љубов. Восхитени, апостолите 
извикале: ‘Се покажа љубовта’. Тие го прифатиле дарот кој им е 
даден.“ - Делата на апостолите, 38.
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Вторник     11. декември

3. БОЖЕСТВЕНА ПОТВРДА

а. Која посебна способност Господ им ја дал на учениците? Дела 
2:3.4.

„Светиот Дух, примајќи облик на пламени јазици, слегол врз 
собраните. Тоа бил пригоден симбол на дарот тогаш што им е даден 
на учениците и кој ги оспособил правилно и течно да зборуваат јазици 
кои до тогаш им биле непознати. Појавата на пламен ја прикажува 
сесрдната ревност со која апостолите работеле и силата која го 
придржувала нивното дело.“ - Делата на апостолите, 39.

б.  Кое чудо покажало дека Бог ги води? Дела 2:5-12.

„На соборот биле застапени сите познати јазици на светот. Тоа 
шаренило на јазици би претставувало голема пречка за проповедањето 
на евангелието и затоа Бог на чудесен начин го надоместил овој 
недостиг на апостолите. Светиот Дух го сторил за нив она што тие 
сами не би можеле да го постигнат за време на целиот свој живот. 
Сега можеле да ги проповедаат вистините на евангелието и во други 
земји, служејќи се совршено со јазикот на оние за кои се залагале. Тој 
чудесен дар за светот претставувал непобитен доказ дека мисијата 
што им е доверена навистина носи небесен печат. Од тој миг јазикот 
на учениците бил чист, едноставен и јасен, било да зборувале на 
својот мајчин, или на некој туѓ јазик.“ - Делата на апостолите, 39.40.

в. Што ни кажува Бог за дарот на говорот на различни јазици? 1. 
Коринтјаните 14:27.28.33. Каков фалсификат на овој дар може 
да се најде денес?

„Поединци... имаат наводно и некои дарови добиени од Бога. 
Тие испуштаат некои неартикулирани гласови што ги нарекуваат 
странски јазици, а кои се потполно неразбирливи не само за луѓето, 
туку и за Господ и целото небо. Овие дарови ги измислуваат мажите 
и жените потпомогнати од големиот измамник. Фанатизмот, лажното 
возбудување, неразбирливите јазици и дигањето врева, тие ги 
сметаат за дарови што Бог ги дал во својата црква. На тој начин уште 
некои се вовлечени во таа заблуда, и плодовите од сето ова не се 
добри. ‘По нивните родови ќе ги познаете.’“ - 1. Сведоштво, 412.
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Среда     12. декември

4. ИСПОЛНЕТО ПРОРОШТВО

а. Кој настан претходел на излевање на силата на Светиот Дух врз 
учениците? Како ова било пророкувано од Давид? Дела 2:32-
36; Псалм 110:1.

„Христовото вознесување на небото претставувало знак дека 
Неговите следбеници ќе го добијат ветениот благослов. Токму тоа 
тие и го очекувале пред да пристапат кон своето дело. Враќајќи се 
повторно на небото, Христос бил свечено устоличен со најдлабока 
почит и обожавање од страна на сите ангели. Штом завршил овој 
обред, Светиот Дух слегол во обилни млазови врз учениците и 
Христос навистина е прославен со славата што ја имал со Отецот 
од создавањето на светот. Излевањето на Светиот Дух на денот 
Педесетница, претставувало небесно соопштение дека е извршено 
крунисување на Откупителот. Според даденото ветување, Тој им го 
пратил од небото на своите следбеници Утешителот како знак дека 
Тој, во својство на свештеник и цар, ја примил сета власт на небото и 
на земјата и дека овде навистина бил Помазаник над својот народ.“ - 
Делата на апостолите, 38.39.

б. Каков бил ефектот од динамичното проповедање на Петар на 
денот Педесетница? Дела 2:37.

„Некои од оние што ги слушале апостолите лично учествувале во 
Христовото судење и во Неговото погубување. Нивните гласови се 
мешале со бучавата на убиствениот џган кој барал Тој да биде распнат. 
Кога Исус и Варава стоеле пред нив во судницата и кога Пилат прашал: 
‘Кого сакате да ви го пуштам: Варава ли, или Исус, наречен Христос?’ 
(Матеј 27:17) - тие викале: ‘Не Овој, туку Варава’ (Јован 18:40). Кога 
Пилат им го предал Христа велејќи: ‘Земете Го вие и распнете Го, 
зашто јас не наоѓам во Него вина’ (Јован 19:6), ‘невин сум за крвта на 
овој Праведник’ - тие повикале: ‘Крвта Негова нека падне на нас и на 
нашите деца’ (Матеј 27:24.25)“ - Делата на апостолите, 42.43.
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Четврток    13. декември

5. НЕВЕРОЈАТНИ РЕЗУЛТАТИ

а. Како Петар одговорил на искреното прашање на народот? 
Дела 2:38.40.

„Покајте се, покајте се, била пораката на Јован Крстител која 
одекнувала во пустината. Христовата порака до народот беше: ‘Ако 
не се покаете, сите така ќе изгинете’ (Лука 13:5). На апостолите им 
било заповедано да им проповедаат насекаде на луѓето дека треба 
да се покајат.“ - Евангелизам, 179.

б. На кој голем настан учениците биле сведоци? Дела 2:41.

„Во таа незаборавна пригода мнозина од оние кои претходно ја 
исмевале идејата дека толку скромна личност како Исус е всушност 
Божјиот Син, станале целосно убедени во вистината и Го признале 
како свој Спасител. Три илјади луѓе се приклучиле кон црквата. 
Апостолите зборувале со силата на Светиот Дух; и нивните зборови 
не можеле да се оспорат, бидејќи тие биле потврдени со силни чуда, 
кои тие ги правеле преку излевањето на Божјиот Дух.“ - The Story of 
Redemption, p. 245.

„Но, Светиот Дух преку тие докази делувал на нивните срца 
со божествена сила. Тие беа како остри стрели на Семоќниот, 
осудувајќи ги за нивната страшна вина во отфрлањето и 
распнувањето на Господарот на славата.“ - The Story of Redemption, 
p. 245.

Петок 14. декември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Колку време учениците поминале во храмот, чекајќи на излевањето на 
Духот? Каков бил нивниот став?

2. Што учениците правеле десет дена, додека чекале Бог да го исполни своето 
ветување? Зошто ова било неопходно? Што можеме да научиме од ова?

3. Како дарот на говор на различни јазици им донел корист на учениците?
4. Која група на луѓе била особено осведочена дека Исус бил Син Божји? 

Какво прашање тие поставиле?
5. Како Светиот Дух ги осведочил срцата на многуте слушатели, додека 

учениците им проповедале?
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12. лекција           Сабота, 22. декември 2018.

Ветување за доцен дожд
„Молете Го Господа за дожд во време пролетно; Господ ќе светне со 

молскавица и ќе ви даде обилен дожд - зеленило во поле.“ - Захарија 
10:1.

„Тоа освежување или Божја сила ќе ја примат само оние што ќе се 
подготват за тоа извршувајќи ја задачата што Бог им ја одредил, 
односно чистејќи се од секоја нечистотија на телото и духот, 
усовршувајќи ја светоста во Божји страв.“ - 1. Сведоштво, 619.

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

Недела 16. декември

1. ПОСТОЈАНО ПОТСЕТУВАЊЕ НА СТРАЖЕЊЕ

а. Во кој период од светската историја ние живееме? 1. Јованово 
2:18; Матеј 24:4-14.33.

„Денот на испитување и прочистување е токму пред нас. Знаците 
од највозбудлив карактер кои се појавуваат во поплави, во торнада, 
во урагани, во провалата на облаците, во несреќите на копно и море, 
гласно зборуваат дека крајот на сите нешта навистина се приближил. 
Божјите казни паѓаат на светот, за да можат луѓето да се разбудат и 
станат свесни на фактот дека Христовото доаѓање бргу се приближува.“ 
- The Review and Herald, November 8, 1892.

б. На кои знаци укажува апостол Павле? 2. Тимотеј 3:1-5.

„Насилството и злосторствата од секој вид го преплавуваат светот и 
сатаната ги користи сите можни средства за да ги направи популарни 
злосторствата и најниските пороци... Така нивниот ум систематски се 
навикнува на блискост со гревот. Животот на изопачените и порочни 
луѓе им се изнесува секој ден во привлечните списанија и се што 
може да предизвика љубопитност и да ги пробуди животинските 
страсти им се прикажува во возбудливите и потресни приказни.“ - 3. 
Сведоштво, 471.472.
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Понеделник    17. декември

2. УСЛОВИ ЗА ПРИМАЊЕ НА ПОЗНИОТ ДОЖД

а. Кој посебен благослов Бог го ветил во последните денови? 
Јоил 2:28.29.

„Пред да се излеат на земјата, последните Божји казни, меѓу 
Неговиот народ ќе дојде до такво будење и оживување на првобитната 
побожност, какво што не се видело од времето на апостолите. Врз 
Божјите деца ќе се излее Неговиот Дух и сила.“ - Големата борба, 464.

„Дојдено е времето кога мораме да очекуваме дека Господ ќе направи 
големи работи за нас. Нашите напори не смеат да попуштат или ослабнат. Треба 
да растеме во благодатта и во познавањето на Господа. Пред да се заврши 
делото и да се запечати Божјиот народ, ќе примиме излевање на Божјиот Дух. 
Небесните ангели ќе бидат меѓу нас.“ - Selected Messages, bk. 1, p. 111.

„Иако ова пророштво на Јоил имало свое делумно исполнување во 
деновите на апостолите, ние живееме во време кога исполнувањето 
на ова пророштво треба уште поочигледно да се покаже во искуството 
на Божјиот народ. Тој за припадниците на својот народ ќе излее 
изобилство од својот Дух, така што тие ќе станат блескава светлина во 
моралната темнина на светот; и таа голема светлина ќе биде пренесена 
во сите делови на светот.“ - Коментари на библиските текстови, 398.

б. Што е неопходно за да го примиме доцен дожд? 1. Петрово 
1:1317; 2. Петрово 1:2-8.

„Позниот дожд, кој чини да созрее земната жетва, ја претставува 
духовната благодат која ја подготвува црквата за доаѓањето на Синот 
човечки. Но, доколку не паднал раниот дожд, нема да има живот; нема 
да се појави онаа нежна зелена тревка. Ако раниот дожд не го изврши 
своето дело, доцен дожд не може да доведе до совршенство на семето.

Прво треба да биде ‘стебленце, па клас, а потоа и полно зрно во 
класот’ Така мора постојано да се развива и расте животот на еден 
христијанин и постојано да напредува неговото христијанско искуство. 
Тоа е она што треба да го бараме со копнежлива желба, за да го 
направиме учењето на Христа нашиот Спасител вредно за восхит.“ - 
Testimonies to Ministers, p. 506.

„Бог може да вдахне нов живот во секоја душа која искрено сака да 
Му служи... Господ нека му помогне на на својот народ да го исчисти 
храмот на душата од секоја нечистотија и да одржува таква блиска врска 
со Него, за да може да го прими доцен дожд кога ќе дојде времето тој 
да се излее.“ - Коментари на библиските текстови, 600.
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Вторник      18. декември

3. ПОДГОТОВКА ВО РАНИОТ ДОЖД

а.  Што треба да направи раниот дожд за секој верник? Дела 3:19.20.

„Многумина во голема мера пропуштиле да го примат раниот дожд. 
Поради тоа тие не ги добиле сите оние предности што Бог ги обезбедил 
за нив. Тие очекувале дека недостатокот ќе биде надоместен со доцен 
дожд. Тие планираат да ги отворат своите срца тогаш кога милоста 
ќе се излее побогато и поцелосно. Но таквите прават ужасна грешка. 
Делото што Бог го започнал во човечкото срце преку давање на Неговата 
светлина и знаење мора постојано да напредува. Секој поединечно 
мора да ја сфати својата лична потреба. Срцето мора да се испразни 
од секоја нечистотија и да се очисти како би било подготвено за стан на 
Светиот Дух. Признавањето и оставањето на гревот, искрената молитва, 
и посветеноста на Бога, тоа учениците ги подготвило за излевање на 
Светиот Дух на денот Педесетница. Истата работа, само во поголема 
мера, мора да се направи и сега.“ - Testimonies to Ministers, p. 507.

„Чувствувајќи ја нашата беспомошност, ние треба да ги искористиме сите 
можности што ни стојат на располагање за да се здобиеме со поцелосно 
искуство, и како билката што пушта корен во земјата, така и ние мораме 
длабоко да се вкорениме во Христа. Како билката што ја прима сончевата 
светлина, росата и дождот, така и ние мораме да го отвориме нашето срце 
за влијанието на Светиот Дух.“ - Христовите очигледни поуки, 67.

б. Кој сериозен повик ни го упатил Исус? Марко 13:33.

„Немам конкретно време за да зборувам кога ќе се случи излевањето на 
Светиот Дух - кога моќниот ангел ќе слезе од небото и ќе се обедини со третиот 
ангел како би го довршиле делото за овој свет; мојата порака е дека нашата 
единствена сигурност е во тоа да бидеме подготвени за небесно освежување, 
кога нашите светилки се средени и запалени.“ - Messages, bk. 1, p. 192.

„Пораката на третиот ангел прераснува во гласен вик и не смеете да се 
чувствувате слободни да ја занемарите сегашната должност, а сепак да 
сметате дека некогаш во иднина ќе примите голем благослов, кога без 
никаков напор од ваша страна, ќе се случи прекрасно оживување... Денес 
треба да ги исчистите вашите садови за да бидете подготвени за роса од 
небото, подготвени за излевање на доцен дожд. Позниот дожд ќе дојде 
и благослов од Бога ќе ја исполни секоја душа која е очистена од секоја 
нечистотија. Нашето дело е денес да ги покориме нашите души на Христа, 
за да можеме да бидеме подготвени за времето на освежување од Божјото 
присуство - подготвени за крштевање со Светиот Дух.“ - Евангелизам, 701, 702.
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Среда      19. декември

4. СЕГА Е ВРЕМЕТО!
а.  Каков повик ни се упатува денес? Осија 10:12; Матеј 24:44; 1. 

Јованово 3:3.
„Господ наскоро ќе дојде и мораме да се подготвуваме да Го 

дочекаме во мир. Мораме да решиме да направиме се што е во 
наша моќ да им ја пренесеме светлината на оние кои се околу нас. 
Немојте да бидете тажни, туку радосни и секогаш да го имаме пред 
очи Господ Исус. Тој наскоро доаѓа и мораме да бидеме подготвени и 
да го чекаме Неговото појавување. О, колку ќе биде славно кога ќе Го 
видиме и кога ќе бидеме поздравени со добредојде како оние кои Тој 
ги откупил!“ - 8. Сведоштво, 253.

„Господ доаѓа, и ние мораме да бидеме подготвени! Секој миг ја 
барам Неговата благодат - ја сакам облеката на Христовата правда. 
Мораме да ги понижиме нашите души пред Бога како никогаш досега, 
да дојдеме во подножјето на крстот, и Тој ќе стави зборови во нашата 
уста да можеме да зборуваме за Него, и да го фалиме нашиот Бог... 
Зарем нема да дозволиме да престојува во нашите срце со вера? 
Зарем нема безрезервно да се посветиме на Бога?“ - The Review and 
Herald, March 4, 1890.

„Од ден на ден треба да бараме просветлување од Светиот Дух, за да 
може да го изврши своето дело врз душата и карактерот. О, колку време 
залудно е потрошено придавајќи внимание на безначајни работи.“ - 
Selected Messages, bk. 1, p. 192.

б. Што можеме да научиме од ранохристијанската црква? Дела 
1:14; 4:32.

„Треба да се забележи дека Духот се излеал врз учениците дури тогаш 
кога целосно се обединиле, тогаш кога престанале да се борат за највисоко 
место. Станале еднодушни. Сите несогласувања биле отстранети. И кога 
примиле сила од Духот, сите изнесувале исто сведоштво... Така може 
да биде и денес. Христијаните треба да ги отфрлат сите несогласувања 
и да му се предадат на Бога заради спасување на изгубените. Со вера 
нека се молат за ветениот благослов и тој ќе дојде. Излевањето на 
Светиот Дух во времето на апостолите бил ‘ран дожд’, и резултатот бил 
величествен. Но ‘доцен дожд’ ќе биде уште пообилен. Што им е ветено 
на оние кои живеат во овие последни денови? - ‘Пријдете кон тврдината, 
вие затвореници на надежта; уште денес Јас навестувам, ќе ти вратам 
двојно’ (Захарија 9:12). ‘Молете Го Господа за дожд во време пролетно; 
Господ ќе светне со молскавица и ќе ви даде обилен дожд - зеленило во 
поле’ (Захарија 10:1).“ - 8. Сведоштво, 20.21.
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Четврток     20. декември

5. БОЖЈИОТ НАРОД ВО ПОДГОТВЕНОСТ

а. Кој итен предизвик ни го упатува Павле? Римјаните 13:11.12.

„Сега треба да се разбудиме и да вложиме решителни напори да 
изградиме хармоничен карактер... Ние се наоѓаме во положба во 
која повеќе од кога било порано ни е потребно да бдееме чекајќи 
го појавувањето на нашиот Господ. Светот се наоѓа во темнина. ‘Но 
вие, браќа’, вели апостол Павле, ‘не сте во темнина, та денот да може 
да ве затече како крадец’. Божјата цел секогаш била да изведува 
светлина од темнина, радост од тага и одмор од заморот за душите 
кои копнеат и чекаат.“ - 5 Сведоштво, 215.216.

б. Што ќе го издвојува Божјиот народ во последните денови? 
Јован 13:34.35; 1. Јованово 3:14.

„Ако Христос живее во нас, тогаш ние ќе ja откриваме Неговата 
несебична љубов кон сите со кои доаѓаме во допир. Кога ќе видиме 
луѓе и жени на кои им се потребни сочувство и помош, не треба да 
прашаме: ‘Дали се достојни?’ - туку: ‘Како можам да им помогнам?’...

„Оној, Кој го даде Својот живот за откупување на човечкиот род, во 
секое човечко битие гледа вредност што ja надминува крајната цена. 
Преку тајната и славата на крстот, ние можеме да насетиме колку 
многу Toj ja вреднува секоја душа.“ - Здравје и среќа, 162.163.

„Љубовта кон Христа, љубовта кон нашите браќа ќе биде сведоштво 
на светот дека сме биле со Исуса и дека сме се научиле од Него. Тогаш 
веста на Третиот ангел ќе прерасне во гласен восклик и цела Земја ќе 
биде осветлена од Господовата слава.“ - 6. Сведоштво, 401.

Петок 21. декември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Бог дозволува да се случуваат толку многу природни катастрофи?
2. Која е Божјата намера во излевањето на Неговиот Дух врз својот народ?
3. Што значи да се прими ран дожд, и како тоа не подготвува да го примиме 

доцен дожд?
4. Како можеме да се подготвиме да го дочекаме Исуса во мир?
5. Која духовна состојба ќе открие дека сме подготвени за доцен дожд?



Библиски лекции, Октомври – Декември 2018 67

   13. лекција                 Сабота, 29. декември 2018.

Залогот на нашето наследство
„Во Него и вие, откако го слушнавте словото на вистината -Евангелието 

за вашето спасение, и откако поверувавте во Него, станавте запечатени 
преку ветениот Свети Дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување 
на посвојувањето за пофалба на Неговата слава.“ - Ефесјаните 1:13.14.

„Со посредство на Светиот Дух, Бог врши морална промена во 
животот на својот народ, менувајќи го во Христов лик. Потоа, кога 
звукот на последната труба ќе стигне до ушите на мртвите кои 
спијат во Христа, тие ќе излезат во нов живот, облечени во облека на 
спасението.“ - The Upward Look, p. 78.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: The Review and Herald, October 22,1908.

Недела 23. декември

1. ПРВОТО НАСЛЕДСТВО

а. Какво било нашето божествено наследство при создавањето? 
Создавање 1:26.27; 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.’ (Создавање 1:27); Божјата намера била во 
текот на својот живот човекот се попотполно да го открива овој лик- 
поцелосно да ја одблеснува славата на Создателот.“ - Воспитување, 15.

б. Што исто така било вклучено во нашето прво наследство? 
Создавање 2:8.

„Сепак, Творецот им дал уште еден знак на својата љубов, им 
приготвил прекрасна рајска градина која требало да биде нивно 
живеалиште... Во средината на градината стоело посебно дрво, 
наречено ‘дрво на животот’, надминувајќи ги со својата слава и убавина 
сите други стебла. Неговите плодови биле слични на златни и сребрени 
јаболка и имале моќ да го продолжуваат животот во бесконечност...

На Адама и Ева им бил дозволен пристап кон дрвото на животот. На 
чистото дело на создавањето немало никаква сенка од грев или смрт.“ 
- Патријарси и пророци, 46.47.
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Понеделник      24. декември

2. ВЕТЕНОТО СЕМЕ

а. Кои беа последиците од гревот, и какво милостиво ветување 
за откуп ни дал Бог? Римјаните 3:23; 8:7.22; Создавање 3:15.

„Адам стоел како крал меѓу пониските суштества и, додека Му 
бил верен на Бога, целата природа ја признавала неговата власт; но, 
кога згрешил, ја загубил таа власт. Духот на побуната, кому самиот 
му ја отворил вратата, се проширил по целото животинско царство. 
Така не само животот на човекот, туку и природата на животните, 
шумските дрвја, тревата во полето, цвеќињата, па и самиот воздух 
што го вдишувал - се ја раскажувало тажната лекција за познавањето 
на злото.“ - Воспитување, 26.27.

„Гревот ја расипал Божјата слика во човекот, речиси ја избришал. 
Човековите физички сили ослабнале, неговата ментална способност 
се намалила и неговата духовна визија се помрачила. Човекот станал 
подложен на смртта.“ - Воспитување, 15.

„Кога човекот го престапил Божјиот закон, неговата природа станала 
зла... Кога Бог не би се вмешал на посебен начин, сатаната и луѓето 
би склучиле сојуз против небото и наместо да негува непријателство 
кон сатаната, целиот човечки род би се придружил во опозиција на 
Бога.“ - Големата борба, 505.

б. Кој е ветеното Семе (потомок) што ќе го откупи човештвото и ќе 
ја врати нашата изгубена власт? Галатјаните 3:16; Римјаните 6:23.

„Меѓутоа, Христос, со својата жртва принесена за гревот, требало 
не само да го искупи човекот, туку и да му ја врати загубената власт. 
Се што загубил првиот Адам, Вториот требало да го врати и да го 
обнови.“ - Патријарси и пророци, 67.

в. Како ветеното Семе го откупило човештвото? Галатјаните 4:4-
6; Евреите 2:14.

„Христос не направил да веруваме дека ја зел човечката природа; 
Тој навистина ја зел. Тој навистина ја поседувал човечка природа. ‘А 
бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и Тој зеде еднакво 
учество во тоа’ (Евреите 2:14). Тој беше син на Марија; Тој беше од 
Давидовото семе според човечкото потекло.“ - The Review and Herald, 
April 5, 1906.
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Вторник   25. декември

3. ВЕТЕНОТО НАСЛЕДСТВО

а.   Што покажува дека наследството што му било ветено на Аврам 
и на неговите потомци требало да биде вечно? Создавање 
17:8; Евреите 11:9.10; 2. Петрово 3:13.

„Не постојат соодветни зборови што ќе ја изразат вредноста на 
бесмртното наследство.“ - 2 Сведоштво, 40.

б. Што покажува дека наследството ја вклучува целата нова 
земја? Римјаните 4:13 (прв дел); Псалм 37:29.

„Прекрасната нова земја, со сета своја слава, ќе биде вечно 
наследство на светиите. ‘А царството и власта и царското величие 
по целиот поднебесен свод ќе му се даде на народот од светиите на 
Севишниот, и ќе владеат со него во векови’ (Даниел 7:27.18).“ - Рани 
списи, 295.

в. Преку кого единствено ние можеме да го бараме ова 
наследство и како? Галатјаните 3:29; Римјаните 4:13 (последен 
дел); 1. Петрово 1:3-5.

„Христос мора да биде темел на нашите надежи; зашто само преку 
Него можеме да бидеме наследници на вечниот живот. Бесмртното 
наследство ни се дава под одредени услови. Ние не можеме да ги 
наследиме овоземните имоти освен ако имаме тапија која е без 
мана, а нашето право на наследство во светот што доаѓа, исто така, 
мора да биде јасно докажано преку беспрекорна титула. Условите 
според кои небесното наследство треба да дојде јасно се откриени 
во Божјото Слово. Ние мораме да дојдеме под одредбата на сојузот 
со Аврам, а барањата се: ‘А, ако сте, пак, вие Христови, тогаш сте 
Авраамово семе, и по ветување наследници’ (Галатјаните 3:29). Ако 
сме Христови, нашето право на небесно наследство е без мана, и во 
согласност со одредбите на заветот на милоста. Преку милоста ќе 
бидеме во можност својата служба и избор да ги утврдиме, земајќи ја 
на себе Христовата возвишеност во духот и карактерот. Никој, кој не 
е очистен, облагороден и посветен нема да има право на небесното 
наследство. Затоа да работиме марливо како би ја утврдиле нашата 
служба и избор, и како би ни бил ширум отворен влезот во вечното 
царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос“ - The Messenger, 
May 10, 1893.
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Среда     26. декември

4. ЗАЛОГОТ НА НАШЕТО ВЕЧНО НАСЛЕДСТВО

а. На кој начин Светиот Дух е залог на нашето вечно наследство? 
Ефесјаните 1:13 (последен дел), 14; 2. Коринтјаните 1:22.

„’Во Него и вие, откако го слушнавте словото на вистината -Евангелието 
за вашето спасение, и откако поверувавте во Него, станавте запечатени 
преку ветениот Свети Дух’ (Ефесјаните 1:13). Што претставува печатот 
на живиот Бог, кој се става на челата на Неговиот народ? Тоа е знак кој 
ангелите, но не и човечките очи, можат да го прочитаат; бидејќи ангелот 
уништувач мора да го забележи овој знак на откуп. На оние коишто Господ 
ги признава за свои синови и ќерки, овие небесни битија ќе го видат знакот 
на крстот од Голгота. Гревот на престапот на Божјиот закон е отстранет. 
Тие имаат на себе свадбена облека и се послушни и верни на сите Божји 
заповеди.“ - Manuscript Releases, vol. 21, p. 52.

„Апостол Павле упатува понатаму на ‘залогот на нашето наследство за 
откуп на оние што станале Божја своина на похвала на неговата слава’ 
(Ефесјаните 1,14). Бог земјата ја создал да биде живеалиште на свети и 
среќни суштества... Таа цел ќе се оствари дури тогаш кога земјата, обновена 
со Божја сила и ослободена од гревот, од болките и страдањата, ќе стане 
вечно живеалиште на искупените.“ - Патријарси и пророци, 67.

б. Што треба да се обнови денес во подготовката за вечното 
наследство? Римјаните 8:29.

„Земајќи ја на Себе човечката природа за да може да се спушти до 
најголемите длабочини на човечките страдања и беди и да може да го 
подигне човекот, Христос покажал колку го вреднува човештвото... Само со 
очајнички судир со силите на сатаната, Христос можел да ја оствари својата 
намера - да ја поврати речиси избришаната слика на Бога во човекот, и да 
го стави својот личен потпис на неговото чело.“ - The Paulson Collection, p. 164.

„Како што восокот зема впечаток на печатот, така и душата треба да земе 
впечаток на Божјиот Дух и да го одразува Христовиот лик.“ - Maranatha, p. 227.

„Душите што сатаната ги деградирал и заробил треба да бидат откупени 
преку Евангелието за и тие да можат да учествуваат во слободата на 
Божјите синови. Божја намера не е само да не ослободи од страдањата, 
кои се неизбежен резултат на гревот, туку да не спаси од самиот грев. 
Изопачената и деформирана душа треба да се очисти и преобрази за 
да може да биде облечена во убавината на ‘нашиот Господ Бог’ (Псалм 
90:17), ‘да бидат сообразни со ликот на Неговиот Син’ (Римјаните 8:29).“ - 
Reflecting Christ, p. 377.
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Четврток   27. декември

5. ПРИМАЊЕ НА НАСЛЕДСТВОТО

а. Што ќе направат Бог и Христос ако дозволиме Светиот Дух да 
живее во нас? Римaјаните 8:11; Јован 6:40.

„Христос станал едно во телото со нас, за и ние да станеме едно 
во духот со Него. Благодарение на тоа единство, ние ќе излеземе од 
гробот, не само затоа што тоа ќе биде манифестирање на Христовата 
сила, туку и затоа што преку вера, Неговиот живот ќе стане наш живот. 
Вечен живот имаат оние, кои го гледаат Христа во Неговиот вистински 
карактер и кои го примаат во своето срце. Христос престојува во нас 
преку Духот, а Духот Божји, примен во срцето преку вера, претставува 
почеток на вечниот живот.“ - Копнежот на вековите, 388.

б. Кога ќе се случи искупението на нашето тело од смртна во 
бесмртна состојба? Римјаните 8:23; Лука 21:28.

„Тој (Христос) ќе го преобрази нашето понижено тело и ќе го направи 
слично на Своето прославено тело. Смртното, распадливо тело, лишено од 
убавината и опогането од гревот, пак станува совршено, убаво и бесмртно. 
Сите осакатености и недостатоци остануваат во гробот. Повторно пуштени 
кај дрвото на животот, откупените во одамна изгубениот рај ќе растат 
додека не дораснат до потполната височина на човечкиот род во неговата 
првобитна убавина. И последните преостанати траги на проклетството 
предизвикано од гревот ќе бидат отстранети, а Христовите верници ќе 
се појават во красотата на Господа, во слава на нашиот Бог и повторно 
според духот, душата и телото ќе бидат совршена слика на својот Творец. 
О, прекрасно ли откупување, за кое толку копнежливо со векови се 
зборувало, кое толку долго се очекувало, копнежливо се сакало, но 
никогаш целосно не било сфатено.“ - Големата борба, 645.

Петок 28. декември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Според чија слика сме создадени, и какво беше нашето наследство?
2. Опиши го Божјиот план да го откупи човештвото?
3. Преку кого единствено можеме да го примиме бесмртното наследство? 

Како?
4. На кој начин Светиот Дух е залог на нашето вечно наследство?
5. Што е вклучено во обновата на нашето наследство?
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          Октомври - 2018 

          
Дат. Ден Утринска молитва Вечерна молитва За оние кои 

немаат сведоштва 
                    
1 Понеделник 1. Самоилова, 2:12-17. 6. Сведоштво, 334. Лука, 4:20-22. 
2 Вторник  1. Самоилова, 2:23-26. 6. Сведоштво, 335. Лука, 4:24-26. 
3 Среда Лука, 2:49-52. 6. Сведоштво, 336. Лука, 4:27-29. 
4 Четврток Колосјаните, 3:20-23. 6. Сведоштво, 337. Лука, 4:42,43. 
5 Петок 1. Самоилова, 2:27-30. Сонцето заоѓа во 18:09 
6 Сабота Псалм, 62:5-8. Сонцето заоѓа во 18:07 
7 Недела  1. Самоилова, 2:34-36. 6. Сведоштво, 338. Исаија, 61:1-3. 
8 Понеделник 1. Самоиова, 3:2-7. 6. Сведоштво, 339. Исаија, 61:10,11. 
9 Вторник  1. Самоилова, 3:8-15. 6. Сведоштво, 340. Римјаните, 10:9,10. 

10 Среда 1. Самоилова, 3:15-21. 6. Сведоштво, 341. Римјаните,10:11-13 
11 Четврток Авакум, 2:1-4. 6. Сведоштво, 342. Римјаните,10:14,15. 
12 Петок 1. Самоилова, 4:4-8. Сонцето заоѓа во 17:57 
13 Сабота Псалм, 63:1-7. Сонцето заоѓа во 17:55 
14 Недела  1. Самоилова, 4:10-13. 6. Сведоштво, 343. Лука, 3:4,5. 
15 Понеделник Евреите, 9:1-5. 6. Сведоштво, 344. Лука, 3:6-8. 
16 Вторник  1. Самоилова, 7:3-6. 6. Сведоштво, 345. Лука, 3:9,10. 
17 Среда 1. Самоилова, 7:8-12. 6. Сведоштво, 346. Лука, 3:11,12. 
18 Четврток 1. Самоилова, 8:3-7. 6. Сведоштво, 347. Лука, 3:13,14. 
19 Петок 1. Самоилова, 9:15-19. Сонцето заоѓа во 17:46 
20 Сабота Псалм, 65:1-5. Сонцето заоѓа во 17:45 
21 Недела  1. Самоилова, 10:1-4. 6. Сведоштво, 348. Лука, 3:15. 
22 Понеделник 1. Самоилова, 10:5-11. 6. Сведоштво, 349. Лука, 3:16-18. 
23 Вторник  1. Самоилова, 12:6-10. 6. Сведоштво, 350. Марко, 1:34,35. 
24 Среда 1. Саоилова, 12:13-17. 6. Сведоштво, 351. Марко, 1:40-45. 
25 Четврток 1. Самоилова, 12:18-25. 6. Сведоштво, 352. Лука, 5:17-19. 
26 Петок Осија, 6:1-7. Сонцето заоѓа во 17:36 
27 Сабота Псалм, 66:16-20. Сонцето заоѓа во 17:34 
28 Недела  Дела, 13:20-22. 6. Сведоштво, 353. Лука, 5:20,21. 
29 Понеделник 1. Самоилова, 15:1-3. 6. Сведоштво, 354. Лука, 6:22-24. 
30 Вторник  1. Петрово, 3:15-18. 6. Сведоштво, 355. Еремија, 17:7,8. 
31 Среда 1. Петрово, 4:15-19. 6. Сведоштво, 356. Лука, 4:16-24. 
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          Ноември - 2018 

          
Дат. Ден Утринска молитва Вечерна молитва За оние кои немаат 

сведоштва 
                    
1 Четврток 1. Самоилова, 15:9-13. 6. Сведоштво, 357. Лука, 5:30-32. 
2 Петок 2. Самоилова, 15:14-19. Сонцето заоѓа во 16:26 
3 Сабота Псалм, 67:1-7. Сонцето заоѓа во 16:25 
4 Недела  1. Самоилова, 15:20-23. 6. Сведоштво, 358. Јов, 38:3-7. 
5 Понеделник Исаија, 1:6-20. 6. Сведоштво, 359. Јов, 38:22-25. 
6 Вторник  Осија, 13:6-12. 6. Сведоштво, 360. Псалм, 111:2-4. 
7 Среда 1. Самоилова, 16:1-7. 6. Сведоштво, 361. Псалм, 111:9,10. 
8 Четврток Еремија, 11:11-14. 6. Сведоштво, 362. Римјаните, 1:19,20. 
9 Петок 1. Самоилова, 16:10-14. Сонцето заоѓа во 16:18 

10 Сабота Псалм, 68:3-6. Сонцето заоѓа во 16:17 
11 Недела  1. Самоилова, 17:26-29. 6. Сведоштво, 363. Јован, 1:1-5. 
12 Понеделник 1. Самоилова, 17:44-47. 6. Сведоштво, 364. Јован, 1:6-9. 
13 Вторник  1. Самоилова, 18:1-5. 6. Сведоштво, 365. Јован, 1:10-12. 
14 Среда 1. Самоилова, 18:10-15. 6. Сведоштво, 366. Јован, 1:13,14. 
15 Четврток 1. Самоилова, 16:14-18. 6. Сведоштво, 367. Псалм, 92:1-4. 
16 Петок 1. Самоилова, 19:9-11. Сонцето заоѓа во 16:12 
17 Сабота Псалм, 69:5-13. Сонцето заоѓа во 16:11 
18 Недела  1. Самоилова, 20:1-3. 6. Сведоштво, 368. Јован, 14:1-3. 
19 Понеделник 1. Самоилова, 20:12-17. 6. Сведоштво, 369. Јован, 14:4-6. 
20 Вторник  1. Самоилова, 20:28-31. 6. Сведоштво, 370. Јован, 14:7-9. 
21 Среда 1. Самоилова, 20:40-43. 6. Сведоштво, 371. Јован, 14:10-12. 
22 Четврток 1. Самоилова, 23:9-13. 6. Сведоштво, 372. Јован, 14:13-17. 
23 Петок 1. Самоилова, 23:14-18. Сонцето заоѓа во 16:07 
24 Сабота Псалм, 71:1-8. Сонцето заоѓа во 16:06 
25 Недела  1. Самоилова, 25:23-26. 6. Сведоштво, 373 Јован, 14:18-21 
26 Понеделник 1. Самоилова, 25:27-31. 6. Сведоштво, 374 Јован, 14:23-25 
27 Вторник  Евреите, 11:32-40. 6. Сведоштво, 375 Јован, 14:26,27 
28 Среда 1. Коринтјаните, 10:9-13 6. Сведоштво, 376 Јован, 17:1-3 
29 Четврток 2. Петрово, 3:9-14. 6. Сведоштво, 377 Лука, 6:26-36 
30 Петок 2. Петрово, 1:19-21. Сонцето заоѓа во 16:03 
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          Декември - 2018 

          
Дат. Ден Утринска молитва Вечерна молитва За оние кои немаат 

сведоштва 
                    
1 Сабота Псалм, 71:19-24. Сонцето заоѓа во 16:03 
2 Недела  2. Тимотеј, 3:1-5. 6. Сведоштво, 378. Јован,   17:8-11. 
3 Понеделник 2. Тимотеј, 3:12-17. 6. Сведоштво, 379. Јован, 17:12-14. 
4 Вторник  2. Тимотеј, 4:1-5. 6. Сведоштво, 380. Јован, 17:15-19. 
5 Среда 1. Тимотеј, 6:12-16. 6. Сведоштво, 381. Јован, 17:20-22. 
6 Четврток 2. Тимотеј, 2:1-5. 6. Сведоштво, 382. Јован, 17:26-26. 
7 Петок Тит, 2:11-15. Сонцето заоѓа во 16:02 
8 Сабота Псалм, 73:23-28. Сонцето заоѓа во 16:02 
9 Недела  Колосјаните, 3:1-4. 6. Сведоштво, 383. Матеј,     25:1-5. 

10 Понеделник Филипјаните, 4:4-8. 6. Сведоштво, 384. Матеј,   25:6-10. 
11 Вторник  Ефесјаните, 6:11-18. 6. Сведоштво, 385. Матеј, 25:11-15. 
12 Среда 1. Јованова, 2:12-17. 6. Сведоштво, 386. Матеј, 25:16-18. 
13 Четврток Евреите, 12:25-29. 6. Сведоштво, 387. Матеј, 25:19-23. 
14 Петок 1. Петрова, 3:9-14. Сонцето заоѓа во 16:03 
15 Сабота Псалм, 77:1-8. Сонцето заоѓа во 16:03 
16 Недела  2. Петрово, 3:9-14. 6. Сведоштво, 388. Матеј, 25:24-27. 
17 Понеделник 1. Солунјаните, 4:15-18 6. Сведоштво, 389. Матеј, 25:28-30. 
18 Вторник  Откровение, 1:7-9. 6. Сведоштво, 390. Матеј, 25:31-34. 
19 Среда Откровение, 3:10-12. 6. Сведоштво, 391. Матеј, 25:35-40. 
20 Четврток Откровение, 7:1-4. 6. Сведоштво, 392. Матеј, 25:41-46. 
21 Петок Откровение, 6:14-17. Сонцето заоѓа во 16:05 
22 Сабота Псалм, 78:1-7. Сонцето заоѓа во 16:05 
23 Недела  Откровение, 11:18,19. 6. Сведоштво, 393. Лука,       10:1-5. 
24 Понеделник Откровение, 14:12-16. 6. Сведоштво, 394. Лука,      10:9-12. 
25 Вторник  Откровение, 17:12-14. 6. Сведоштво, 395. Лука,    10:13-16. 
26 Среда Откровение, 19:19-21. 6. Сведоштво, 396. Лука,    10:17-20. 
27 Четврток Откровение, 21:1-7. 6. Сведоштво, 397. Марко, 13:35-38. 
28 Петок Откровение, 22:12-20. Сонцето заоѓа во 16:09 
29 Сабота Исаија, 58:12-14. Сонцето заоѓа во 16:10 
30 Недела  Дела, 17:26-31. 6. Сведоштво, 398. Јован,      17:4-11. 
31 Понеделник Откровение, 14:12-16. 6. Сведоштво, 399. Колосјаните, 2:6-10. 
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6. Октомври        
За проектот 
во црквата во 
Скофилд,
Нов Јужен Велс, 
Австралија
(страна 4)

3. Ноември      
Литература за 
Мисионските 

полиња
(страна 25)

1. Декември          
За црквата во 
Мејден,
Нова Каролина, 
САД 
(страна 46)

Доброволен дар во 
првата сабота


