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Година XCVIII Број 1
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„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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„Саботно школските лекции за овој квартал се засноваат на посланието 
на апостол Павле до христијаните кои живеат во Рим. Зошто проучувањето 
на ова послание е од суштинско значење денес?

„Во тоа свое послание до Римјаните Павле ги изнел големите начела 
на евангелието. Тој го изложил својот став кон прашањата што ги 
вознемирувале верниците и од еврејско и од незнабожечко потекло и им 
кажал дека надежите и ветувањата, кои некогаш им припаѓале особено на 
Евреите, сега им се понудени и на незнабошците. 

Мошне јасно и силно апостолот ја изложил науката за оправдување со 
вера во Христа. Се надевал дека поуките што им ги упатил на христијаните 
во Рим ќе им бидат од помош и на другите цркви, но колку малку и нејасно 
можел да го предвиди и да го наслути далекусежното влијание на своите 
зборови! Низ сите векови големата вистина за оправдување со вера стоела 
како силен светилник кој на покајничките грешници им укажувал на 
патот на животот. Таа светлина ја растерала темнината што го обвивала 
разумот на Лутера и му ја открила силата на Христовата крв која чисти од 
гревот. Истата светлина илјадници души, оптоварени со грев, довела кај 
вистинскиот Извор на проштавање и мир. Секој христијанин има причина 
да му заблагодари на Бога за посланието упатено до црквата во Рим“. – 
Делата на апостолите, 373.

Каква била духовната состојба на целиот човечки род од падот во грев? 
Која е целта на Божјиот морален закон во планот на спасението? Каква е 
состојбата на секој од нас поединечно пред Бога? Која е улогата на верата 
во нашето откупување? Дали се оправдуваме со вера или со дела? Дали 
има некаква заслуга во верата? Дали верата го укинува законот или го 
потврдува? Можеме ли да го победиме гревот со нашите најдобри напори 
да го држиме законот? Која е улогата на Светиот Дух во целиот процес на 
нашата обнова? Каков треба да биде нашиот став кон граѓанските власти? 

Мартин Лутер во предговорот на својот коментар за Римјаните изјавил: 
„Ова послание е всушност главниот дел од Новиот Завет и најчистото 
Евангелие. Би било сосема соодветно за еден христијанин, не само да го 
знае напамет, од збор до збор, туку и да го проучува секојдневно, бидејќи 
тоа е насушен леб за душата. Никогаш не може да се чита или размислува 
за тоа предолго и премногу длабоко. Колку потемелно го разгледуваме, 
толку подрагоцено и попријатно ќе ни стане. 

Без сомнеж, ова послание одиграло важна улога во реформацијата во 
16. век. И сега, како дел од последното реформаторско движење, ни треба 
јасно разбирање на оваа „најдрагоцена порака“. – Testimonies to Ministers, 
p. 91.

Нека Господ изобилно ги благослови сите учители и ученици на оваа 
драгоцена порака!  

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 1. јануари 2022

Дар во првата сабота за образовниот 
центар во Плимут 

Перото на вдахновението често 
ја повторува фразата: „Воспитувајте, 
воспитувајте, воспитувајте“. Ова се 
однесува на отворање  нови полиња 
во Господовото лозје, на колпортерите, 
на медицинските мисионери, на сета 
младина. „Обучувајте ги младите, 
обликувајте ги нивните карактери, 
воспитувајте ги, воспитувајте ги за идниот, 
бесмртен живот“. – 5 Сведоштво, 590.

Образовниот центар во Плимут се стреми да ја 
исполни токму оваа мисија. Гледајќи ги школите за мисионство основани 
од верните браќа во Северна Америка, вклучувајќи ги и училиштата во 
Тенеси, Пенсилванија, Колорадо и Калифорнија, Западноамериканската 
Унија сфатила колку е важно да се основа место каде образованието ќе 
биде во центарот на вниманието. За таа намена во 1950-тите бил купен 
рурален кампус во Северна Калифорнија, кој повремено се користел, но 
сега Западноамериканската Унија сака да го официјализира ова и да се 
погрижи образовната работа во таа институција да се одвива континуирано. 
Овој имот, кој им е познат на многу реформатори ширум светот како Морија 
Хајтс, сега е дом на образовниот центар Плимут, заедно со голем број други 
црковни институции, меѓу кои и основното училиште и земјоделската 
програма. Ова е идеална локација за училиште надвор од градот кое ќе ги 
подготви нашите млади да влезат во мисионските полиња и да ја објават 
последната предупредувачка порака на овој свет.  

Со комбинација на обука во кампусот и онлајн наставата, образовниот 
центар Плимут може да обезбеди пристап до висококвалитетно христијанско 
образование не само во Калифорнија, туку и ширум светот. Студенти од 
цела Северна Америка, како и од Пацифичките острови, од Африка и Јужна 
Америка, ја посетуваа наставата во нашиот кампус. Пандемијата нè научи 
колку е важно да  имаме достапна онлајн програма, за да може да се 
задоволат потребите на оние кои се спречени лично да дојдат во нашиот 
центар и да слушаат настава. Сега, додека го собираме овој дар, уште една 
генерација на студенти од Соединетите Американски Држави и ширум 
светот ја започнува следната програма за евангелизирање.

Вашата поддршка во овој проект е од витално значење. Секој собран 
денар ќе биде употребен за производство на повеќе материјали до кои 
ќе можете да пристапите. Овој дар претставува инвестиција во вас, во 
вашата локална црква и во вашата заедница. Откако ќе го дадете вашиот 
дарежлив придонес, продолжете понатаму да ја поддржувате работата на 
образовниот дел така што ќе ја посетите веб-страницата www.plymouthcol-
lege.us и ќе се регистрирате за часови во образовниот центар Плимут! Таму 
постојано поставуваме нови курсеви.

Вашите браќа од Западноамериканската Унија
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 1. лекција        Сабота, 1. јануари 2022.

Бог им се обраќа на 
бунтовниците

„Зашто, кога Го познаа Бога, тие не Го прославија како Бог, 
ниту пак, Му благодарија, туку се заблудија во своите помисли, и 
нивното неразумно срце им се помрачи; тврдејќи дека се мудри, 
тие обезумија” (Римјаните 1:21,22).

„Народите на светот, поради својата изопаченост, потполно ја 
загубиле претставата за Бога. Тие некогаш го познавале Бога, но ‘тие не 
Го прославија како Бог, ниту пак, Му благодарија, туку се заблудија во 
своите помисли, и нивното неразумно срце им се помрачи’ (Римјаните 
1:21)“ – Делата на апостолите, 14. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                       Римјаните 1:18–32.
Воспитување на детето, 439–443.

Недела                26. декември

1. БОЖЈО ОТКРОВЕНИЕ НА ЧОВЕЧКИОТ РОД
а. Како Бог му се открива на човештвото? Римјаните 1:18,19.

„И природата и откровението ни сведочат за Божјата љубов. Нашиот 
небесен Отец е извор на животот, мудроста и радоста. Погледнете ги 
само чудесата и убавините на природата! Мислете на нивната прекрасна 
прилагоденост кон потребите и среќата, не само на човекот, туку и на 
сите живи созданија! Сончевата светлина и дождот кои ја оживуваат 
и ја освежуваат Земјата, ритчињата, морињата и рамнините - сето 
тоа ни зборува за љубовта на Творецот. Бог е Оној, кој ги задоволува 
секојдневните потреби на сите Свои созданија.“ – Патот кон Христа, 
9.

б. Кој е типичниот, погрешен концепт за спасението меѓу 
незнабожечките народи? Кој го измислил? Галатјаните 2:16; 
Ефесјаните 2:9.

„Сатаната преку незнабоштвото со векови ги одвојувал луѓето од 
Бога... Начелото дека човекот може да се спаси со сопствените дела, 
се наоѓало во темелот на секоја незнабожечка религија, а сега станало 
и начело на еврејската вера. Сатаната го всадил тоа начело. Секаде 
каде што се усвојува, луѓето немаат заштита од гревот“. – Копнежот на 
вековите, 35,36.
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Понеделник              27. декември

2. НЕМАШ ИЗГОВОР ДА БИДЕШ ИЗГУБЕН
a. Зошто никој не може да најде изговор дека е изгубен? 

Римјаните 1:20; 2:14,15.

„Меѓу незнабошците има луѓе кои, без да знаат, Му служат на Бога, 
луѓе на кои светлината никогаш не им била пренесена преку некое 
човечко орудие, но кои сепак нема да пропаднат. Иако не знаеле 
за пишаниот Божји закон, тие Го слушнале Неговиот глас како им 
зборува во природата и го правеле она што го барал Законот. Нивните 
дела говорат дека Светиот Дух ги допрел нивните срца и тие ќе бидат 
признаени како Божји деца“. – Копнежот на вековите, 638. 

б. Што се случува со оние кои ја отфрлаат божествената светлина 
што им е откриена преку Светиот Дух и преку Божјите созданија 
во природата? Римјаните 1:21-25.

_______________________________________________________________________ 

в. Кое ниво на морална деградација конечно го достигнуваат 
оние кои свесно ја отфрлаат божествената вистина? Римјаните 
1:26-28.

_______________________________________________________________________ 

г. Кои други зли постапки ги спомнува Павле - и каква ќе биде 
конечната последица? Римјаните 1:29-32.

„Луѓето го заборавиле Бога и се молеле на измислици што самите ги 
создале, и поради тоа сѐ подлабоко тонеле во зло. Дејството што го има 
обожавањето на идолот врз својот поклоник, псалмистот го опишува со 
следните зборови: ‘Слични на нив се и оние што ги прават, такви се и 
оние што се надеваат на нив’ (Псалм 115:8). Таков е законот на човечкиот 
ум. Човекот со посматрање се менува (преобразува) во она што го 
гледа. Човекот не се издигнува над границите до кои допираат неговите 
претстави и поими за вистината, за чистотата и светоста. Ако умот никогаш 
не се издигне над она што е само човечко, ако тој не се издигне со вера до 
рамниште на длабоко размислување за бесконечната мудрост и љубов, 
човекот постојано ќе паѓа сѐ подлабоко и подлабоко. Поклониците на 
лажните богови на своите божества им придавале човечки особини и 
страсти; така, она што го сметале за мерило и пример на карактерот, е 
спуштено до сличност со склоностите на грешниот човек. Поради тоа и се 
предавале на сквернавење... ‘А земјата се израсипа пред лицето на Бога, и 
се исполни со неправда’ (Создавање 6:11). Бог на човекот му дал заповеди 
да му служат како патоказ во животот, но Неговиот закон е погазен, 
а последица на тоа е појава на сите можни гревови“ –  Патријарси и 
пророци, 91.
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Вторник              28. декември

3. ЛИЦЕМЕРСТВО И САМОПРАВЕДНОСТ
а. Како Павле ги опишува оние што ги осудуваат другите? 

Римјаните 2:1-3.
_______________________________________________________________________
 

„Напорите спасението да го заработат со сопствените дела 
неизбежно ги наведува луѓето да ги натрупуваат човечките забрани 
како бариера против гревот. Согледувајќи дека не се во состојба да го 
држат Законот, тие се трудат да измислат свои правила и прописи за 
да се присилат на послушност. Сето ова ги свртува нивните мисли од 
Бога кон себе. Неговата љубов умира во срцето, а со неа исчезнува и 
љубовта кон ближните. Системот на човечки измислици, со сите свои 
многубројни барања, ги наведува своите застапници да ги осудат 
сите оние кои не ги исполнуваат пропишаните човечки стандарди. 
Атмосферата на себичност и тесен критицизам ги гуши благородните 
и возвишени чувства и ги претвора луѓето во себични судии и ситни 
шпиони“. – Мисли од гората, 123.

„Да им се суди на другите има голема тежина. Имајте на ум дека 
набргу извештајот за вашиот живот ќе се разгледува пред Бога“. – 8 
Сведоштво, 85.

б. Како доаѓа до покајание во нашите срца? Римјаните 2:4; Дела 
5:31.

_______________________________________________________________________ 

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

Силата што доаѓа од Христа води кон вистинско покајание. Петар 
им го објаснил ова на Израелците кога рекол: ‘Него го возвиши Бог 
со својата десница за Поглавар и Спасител, да му даде на Израел 
покајание и простување на гревовите’ (Дела 5:31). Ние не можеме да 
се покаеме без Христовиот Дух, кој ја буди нашата совест, како што 
не можеме да добиеме ниту простување без Христа“. – Патот кон 
Христа, 25,26.

в. Од друга страна, која е последицата од непокајанието? 
Римјаните 2:5-11.

„Негова цел е народот да го држи во темнина и непокајание додека 
не се заврши Христовата посредничка служба и нема повеќе жртва за 
грев“. – Големата борба, 518.
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Среда               29. декември

4. ОДГОВОРНИ ЗА НАШИТЕ МОЖНОСТИ
а. Објаснете ги правичните и праведни мерила на Божјиот суд. 

Римјаните 2:12,13; Лука 12:47,48.
_______________________________________________________________________ 

„Божјите мерила за незнабошците до кои не допрела светлината и 
за оние кои живеат во спознанието на вистината и изобилството на 
свет лината, се сосема поинакви. Од оние што живеат во паганските 
(нехристијански) земји, Тој прифаќа ниво на праведност со кое не 
би бил задоволен кај оние што живеат во христијанските земји. Тој 
и не бара многу онаму каде што не е дадено многу“. – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1121.

б. Како можат и старите и младите да имаат корист од Христовата 
крв? Римјаните 1:16,17; 1 Јованово 1:7.

_______________________________________________________________________ 

„Господ им вели на младите: ‘Синко, дај ми го мене срцето твое’. 
Спасителот на светот сака децата и младите да Му го предадат своето 
срце. Голем број на деца ќе се најдат верни на Бога, затоа што живеат 
во светлина како што е Христос во светлина. Тие го сакаат Господа 
Исуса и се радуваат што можат да ја извршуваат Неговата волја. Не 
се лутат кога ги караат родителите; тие го веселат срцето на таткото и 
мајката со нивната добрина, трпеливост и подготвеност да направат 
сè што можат, помагајќи им да го носат бремето на секојдневниот 
живот. За време на детството и младоста тие ќе бидат верни Господови 
ученици“. – Адвентен дом, 297, 298.

в. Што е вклучено во нашето предавање на Христа? Матеј 16:24.
_______________________________________________________________________ 

„Христовиот крст е главен столб кој го држи ‘вечното изобилство 
на славата’ (2. Коринтјаните 4:17). ‘Ако некој сака да врви по 
Мене’, кажува Христос, ‘нека се одрече од себе, нека го земе својот 
крст и нека Ме следи’ (Матеј 16:24). Нашата љубов кон ближните 
претставува мирис кој ја открива и нашата љубов кон Бога. Трпението 
во службата на Бога и на ближните ѝ донесува спокојство на душата. 
Бог го поддржува и го засилува секого кој сака да ги следи Христовите 
стапки“. – Делата на апостолите, 560.
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Четврток               30. декември

5. ВИСТИНСКО ОБРЕЖУВАЊЕ/КРШТЕВАЊЕ
а. Според Павле, какво обрежување или крштевање е навистина 

валидно? Римјаните 2:25-27. Кога е легитимно крштевањето? 
Марко 16:16.

_______________________________________________________________________ 

„’Кој верува во Синот, има вечен живот’... Христовата благодат и 
дава живот на душата. Без Христа, крштевањето е како и секој друг 
обред, форма без вредност“. – Копнежот на вековите, 181.

б. Кој е вистински Евреин или христијанин во очите на Бога – за 
разлика од еврејската нација во времето на Христос? Јован 
3:36; Римјаните 2:28,29.

„(Еврејската нација) се прикажала себеси како посебен, верен 
народ кон кого Бог покажува посебна наклонетост. Меѓутоа, Христос 
ја прикажал нивната религија како лишена од спасоносна вера. Тоа 
била комбинација од суви, крути доктрини, измешани со жртви и 
приноси. Тие биле многу строги во обрежувањето, но не учеле дека 
е неопходно да се има чисто срце. Божјите заповеди ги воздигнувале 
со зборови, но одбиле да го сторат тоа во пракса; а нивната религија 
била само камен на сопнување за луѓето“. – The Review and Herald, 
April 30, 1895, 641.

„Кога го примивме Христос и кога се заветувавме во името на 
Отецот и Синот и Светиот Дух дека ќе му служиме на Бога, трите 
небесни достоинства и сили - Отецот, Синот и Светиот Дух - исто така се 
обврзале дека ќе ни дадат секаква можност да го исполниме заветот 
склучен при крштевањето: ‘Затоа излезете од нивната средина и 
одделете се... и не допирајте се до нечисто’. Кога сме верни на нашите 
завети, Тој вели: ‘И Јас ќе ве примам’“. – The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 6, p. 1075.

Петок               31. декември
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што треба да сфатиме кога се обраќаме кон неверниците?
2. Додека гледаме како се влошува моралната состојба на општеството, 

зошто треба да го проучуваме 1. Поглавје од Римјаните?
3. Што ние како христијани треба секогаш да имаме на ум во врска со 

покајанието? 
4. Како можеме да дојдеме во опасност да бидеме премногу сигурни во 

нашите духовни достигнувања?
5. Што нагласува апостол Павле за обрежувањето - и зошто? 
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 2. лекција           Сабота, 8. јануари 2022

Сите сме грешници

„Сите згрешија и лишени се од славата Божја” (Римјаните 3:23).

„Многумина се измамени во врска со состојбата на  нивните срца. 
Тие не сфаќаат дека природното срце е измамливо повеќе од сè и 
неверојатно лукаво”. – Selected Messages, bk. 1, p. 320.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                          Римјаните 3:9-23.
Библ. комен., vol. 6, pp. 1069–1072.

Недела                 2. јануари

1. ОВА ГИ ЗАСЕГА СИТЕ!
а. Како Павле ја опишува вистинската состојба и на религиозните и 

на нерелигиозните луѓе? Римјаните 3:9,10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сите имаат иста грешна природа. Сите се подложни на грешки. 
Никој не е совршен. Господ Исус умрел за грешниците, за да им биде 
простено. Не е наша работа да осудуваме. Христос не дошол да осуди, 
туку да спаси”. – In Heavenly Places, p. 292.

б. Каква дијагноза дава Павле за моралната и духовната состојба 
на човештвото - и како оваа пресуда одекнува и денес? 
Римјаните 3:11-19.

„Мојата душа беше скршена од болка кога ми беше покажано во 
каква слаба состојба се наоѓаат оние што се изјаснуваат како Божји 
народ. Беззаконието се умножило и кај мнозина љубовта оладила. 
Малкумина христијани тоа прашање го гледаат во вистинска светлина 
и се однесуваат како што треба дури и кога јавното мислење и 
воспоставените обичаи не го осудуваат погрешното. Колку се малку 
оние кои ги воздржуваат своите страсти, затоа што чувствуваат 
морална обврска да го сторат тоа и затоа што стравот Божји им е пред 
очите! Возвишените човечки способности се заробени од апетотот и 
расипаните страсти”. – 2 Сведоштво, 347.
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Понеделник             3. јануари
 

2. ЦЕЛИОТ СВЕТ Е ВИНОВЕН ПРЕД БОГА
а. Имајќи ја во предвид совршената Божја праведност, каква 

е состојбата на целиот свет - вклучувајќи ги и сите оние што 
можеби се сметаат себеси за праведни? Римјаните 3:19.

_______________________________________________________________________ 

„(Мнозина) се обвиткани со сопствената праведност и се задоволни 
со достигнувањето на сопственото човечко мерило на карактерот; 
но колку е страшен нивниот неуспех кога не успеваат да го достигнат 
божествениот стандард и не можат сами по себе да ги исполнат Божјите 
барања”. – Selected Mes¬sages, bk. 1, p. 320.

„Целиот свет стои осуден пред големиот морален стандард на 
праведноста. На големиот суден ден, секоја душа што живеела на 
земјата ќе прими суд, во согласност со тоа дали нејзините дела биле 
добри или лоши во светлината на Божјиот закон. Секоја уста ќе биде 
затворена кога ќе се прикаже крстот со Жртвата на умирање, а неговото 
вистинско значење ќе го види секој ум кој бил заслепен и расипан 
од гревот. Грешниците ќе стојат осудени пред крстот со неговата 
таинствена Жртва наведната под бескрајното бреме на човечките 
престапи. Колку брзо ќе исчезне секој трик, секој лажен изговор! 
Човечкото отпадништво ќе се покаже во својата одвратна природа. 
Луѓето ќе видат кој бил нивниот избор. Тие тогаш ќе знаат дека го 
избрале Варава наместо Христос, Кнезот на мирот”. – The Signs of the 
Times, March 7, 1895.

б. Која е – а која не е – користа од Божјиот закон? Римјаните 3:20.

„’Бидејќи преку Законот се познава гревот’ (1. Јованово 3:4; Римјаните 
3:20). За да ја увиди својата вина, грешникот мора својот карактер да 
го испитува според големото Божјо мерило на правдата. Законот е 
огледало што го покажува совршенството на еден исправен карактер и 
го оспособува човекот да ги открие сопствените недостатоци. 

Законот му ги открива на човекот неговите гревови, но не обезбедува 
лек. Додека на послушниот тој му ветува живот, во исто време објавува 
дека смртта е плата за престапникот. Само Христовото евангелие може 
грешникот да го ослободи од осудата и нечистотијата на гревот. Тој 
мора да се покае пред Бога чијшто Закон го престапил и да покаже 
вера во Христа, жртвата за неговото помирување. Со тоа тој добива 
‘проштевање за минатите гревови’ и станува учесник во божествената 
природа. Тој е Божјо дете, зашто примил Дух на посинување со кој 
вика: ‘Ава, Оче!’”. – Големата борба, 467.
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Вторник             4. јануари

4. БЛАГОДАТТА СЕ ИЗЛЕВА
а. Бидејќи не можеме да бидеме оправдани со нашата 

послушност кон законот, кој е единствениот начин да се 
оправдаме пред Бога? Римјаните 3:21-25.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Припишувањето на Христовата праведност доаѓа преку вера која 
оправдува, а тоа оправдување е она за кое Павле толку искрено се 
залагал. Тој вели: (цитат од Римјаните 3:20-31).

„Милоста е незаслужена наклонетост, а верникот е оправдан 
без никаква сопствена заслуга, без никакви права со кои би можел 
да дојде пред Бога. Тој се оправдува преку откупувањето што е во 
Христос Исус, кој стои во небесните дворови како Замена и Гаранција 
на грешникот. Но, иако е оправдан поради Христовите заслуги, тој не е 
слободен да врши неправда. Верата работи со љубов и ја прочистува 
душата. Верата пупи и цути и носи жетва на скапоцени плодови... 
Христос и верникот стануваат едно, а убавината на Неговиот карактер 
се открива во оние кои се животно поврзани со Изворот на моќта 
и љубовта. Во Христа се наоѓа богата ризница на оправдувачка 
праведност и милоста што ја посветува”. – Selected Messages, bk. 1, 
pp. 397, 398.

б. Како може Бог да биде праведен и, во исто време, да го 
оправда грешникот? Римјаните 3:26; 2 Коринтјаните 5:19,21.

_______________________________________________________________________

„Законот бара праведност, праведен живот, совршен карактер, 
а човекот не е во состојба да го даде тоа. Тој не може да удоволи 
на барањата на Божјиот свет закон. Меѓутоа, Христос, доаѓајќи на 
Земјата како човек, живеел свет живот и изградил совршен карактер. 
Тој го нуди тоа како бесплатен дар на сите што сакаат да го примат. 
Неговиот живот е замена за човечкиот живот. Така, благодарение 
на Божјото трпение, тие добиваат простување за минатите гревови. 
Повеќе од тоа, Христос ги исполнува луѓето со Божји особини. Тој 
изградува човечки карактер според божествениот, ускладувајќи 
ја духовната сила и убавина. Така, во оној што верува во Христа се 
исполнува праведноста на законот. Така, Бог може да биде ‘праведен 
и да го оправдува оној што верува во Исуса’ (Римјаните 3:26). – 
Копнежот на вековите, 762.
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Среда             5. јануари

4. ОПРАВДАН СО ВЕРА
а. До каков заклучок доаѓа Павле откако го објаснил нашето 

оправдување пред Бога? Римјаните 3:20,28; Галатјаните 2:16.
_______________________________________________________________________

„Прописите на законот нè просветлуваат, но тие никого не можат 
да оправдаат. ‘Измерен си на кантар и се најде многу лесен’, тоа е 
натпис кој се однесува на секој од нас. Но Христос е наш посредник, 
и прифаќајќи Го како наш Спасител, можеме да се повикаме на 
ветувањето: ‘И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, 
преку нашиот Господ, Исус Христос’ (Римјаните 5:1). – In Heavenly 
Places, p. 156.

б. Што се случува со оние кои се оправдани со вера? Римјаните 
3:21; 5:5.

„Христос е застапник на грешникот. Оние кои го прифаќаат Неговото 
евангелие Го гледаат со отворено лице. Тие ја гледаат поврзаноста на 
Неговата мисија со законот и ја признаваат Божјата мудрост и слава 
откриени од Спасителот. Христовата слава се открива во законот, кој 
претставува препис на Неговиот карактер, а Неговото преобразувачко 
влијание се чувствува во душата сè додека луѓето не станат слични 
на Неговото подобие. Тие стануваат учесници во божествената 
природа и сè повеќе наликуваат на својот Спасител, напредувајќи 
чекор по чекор во согласност со Божјата волја, сè додека не достигнат 
совршенство.

Законот и евангелието се во совршена хармонија. Секој го 
поддржува другиот. Во сета своја величественост, Законот има 
убедлив ефект врз совеста, предизвикувајќи грешникот да ја 
почувствува својата потреба од Христовата жртва на помирување. 
Евангелието ја препознава моќта и непроменливоста на Законот. 
‘Преку Законот се познава гревот’, вели Павле. Чувството на грешност, 
поттикнато од Законот, го тера грешникот кон Спасителот. Во својата 
потреба, човекот може да се повика на силните аргументи од крстот 
на Голгота. Тој може да полага право на Христовата праведност, зашто 
таа му се дава на секој што се кае. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1096.

в. Со каква вера се оправдува грешникот? Римјаните 1:17; 
Галатјаните 5:6.

„Да се стремиме кон онаа вера која работи со љубов и го чисти 
срцето, за да можеме да му го претставиме Христовиот карактер на 
светот. – Christian Education, p. 93.
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Четврток           6. јануари

5. НОВИОТ ЗАВЕТ
а. Кои ветувања се вклучени во заветот на благодатта (Новиот 

завет)? Евреите 8:6,10-13.

„’Новиот завет’ е заснован на ‘подобри ветувања’ - на ветување за 
проштавање на гревот и за божествена милост која е во состојба да го 
прероди срцето и да го доведе во хармонија со начелата на Божјиот 
закон. ‘Но еве го заветот, што ќе го склучам со домот Израелов по 
оние дни, вели Господ: ќе го вложам Мојот закон внатре во нив, и ќе 
го напишам во срцата нивни... ќе им ги простам беззаконијата нивни, 
и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам’ (Еремија 31:33,34). 

Истиот Закон, кој бил напишан на камени плочи, Светиот Дух ги 
врежал на плочите на срцето. Наместо нашето јалово настојување да 
‘утврдиме’ некоја своја правда, ние треба да ја прифатиме Христовата 
праведност. Неговата крв е средство за измирување за нашите гревови. 
Неговата послушност ни се припишува нам. Тогаш срцето, преродено 
со Светиот Дух донесува ‘духовен плод’. Благодарение на Христовата 
милост, ќе успееме да живееме со послушност кон Божјиот Закон 
напишан во нашето срце. А ако го имаме во себе Христовиот Дух, ќе 
живееме онака како што живеел Тој“. – Патријарси и пророци, 372.

б. Кога е запишан Божјиот закон во нашите срца? Римјаните 5:1-
5; Псалм 40:8.

„Светлината што свети од крстот ја открива Божјата љубов. Неговата 
љубов нè привлекува кон Него. Ако не се спротивставуваме на оваа 
привлечна сила, ќе бидеме доведени пред крстот и ќе се покаеме 
за гревовите, кои го распнале Спасителот. Тогаш Божјиот Дух преку 
вера буди нов живот во душата. Мислите и желбите се доведуваат во 
потчинетост на Христовата волја. Срцето и умот се обновуваат според 
ликот на Оној што дејствува во нас, да си покори сѐ на Себеси. Тогаш 
Божјиот закон е запишан во мислите и срцето, па можеме да кажеме 
со Христа: ‘Наоѓам задоволство да ја творам Твојата волја, О Боже 
мој’ (Псалм 40:8)“. – Копнежот на вековите, 176.

Петок              7. јануари

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто треба да бидеме многу внимателни за моралната чистота во 

денешниот свет? 
2. Која е целта на Божјиот закон?
3. Како треба да влијае на мојот живот Христовото страдање на Голгота?
4. Зошто имаме толку голема потреба од Спасител?
5. Како можам да живеам новозаветен живот?
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3. лекција          Сабота, 15. јануари 2022

Оправдување – припишана 
праведност

„Впрочем што вели Писмото? – ‘Му поверува Авраам на Бога, и тоа 
му се сметаше за праведност’“ (Римјаните 4:3).

„Праведноста со која се оправдуваме се припишува; а праведноста 
што нè посветува се дава. Првата ни дава право да бидеме во рајот, 
втората нè подготвува за рајот“. – Messages to Young People, p. 35.

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

Недела                9. јануари

1. АВРАМ ОПРАВДАН СО ВЕРА
а. Како Аврам бил оправдан пред Бога, и што е напишано за 

неговата вера? Римјаните 4:1-3; Евреите 11:8-10.

„Истиот тој завет бил обновен со Аврама во ветувањето: ‘И ќе 
бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата’ 
(Создавање 22:18). Тоа ветување укажувало на Христа. Аврам така и го 
сфатил (види Галатјаните 3:8,16), па од Христа и очекувал проштавање 
на гревот. Таа вера му е засметана во праведност“. – Патријарси и 
пророци, 370.

„Аврамовата безусловна послушност, претставува еден од 
највпечатливите примери на верата што можат да се најдат во целата 
Библија За него верата навистина била ‘подлога за увереноста во она 
на кое се надеваме - убеденост во она што не се гледа’ (Евреите 11:1). 
Потпирајќи се врз божественото ветување, без никаква опиплива 
гаранција дека тоа навистина ќе се исполни, тој го напуштил својот дом, 
роднините и земјата на своите предци и се иселил, не знаејќи каде, за 
да отиде таму каде што го води Бог“. – Патријарси и пророци, 126.

б. Опишете го Аврамовото најтешко испитување на верата. 
Евреите 11:17-19.

„Проверката била многу потешка од онаа на која бил изложен 
Адам... Цело небо со чудење и со восхит ја посматрало Аврамовата 
непоколеблива послушност и ѝ оддало признание на неговата вера“. – 
Патријарси и пророци, 155. 
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Понеделник            10. јануари

2. ДАВИД ОПРАВДАН СО ВЕРА
а. По неговите злосторства против Витсавеја и Урија, какви 

молитви Му упатил Давид на Господа? Псалм 51:1-4; 32:1-5.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како реагирал Давид кога пророкот Натан му ја претставил 
големината на неговиот грев? 2 Самоилова 12:13 (прв дел). 
Како тогаш Господ му одговорил преку пророкот? 2 Самоилова 
12:13 (последен дел).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Што открива апостол Павле за Давидовото искуство по 
неговото покајание? Римјаните 4:5-7.

_______________________________________________________________________

„Давидовото каење било искрено и длабоко; тој не се обидувал 
да го скрие својот престап. Во неговата молитва не се чувствува 
стремеж да ја одбегне осудата што му се заканувала. Напротив, тој 
ја сфатил тежината на својата непослушност кон Бога, увидувал дека 
душата му е извалкана и се гнасел над својот грев. Се молел не само 
за проштавање, туку и за чистота на срцето. Давид во својот очај не 
отстапил од борбата. Божјото ветување, наменето за грешниците што 
се каат, му служело како доказ дека и нему ќе му биде простено...

Иако Давидовиот пад бил очигледен, Господ повторно го подигнал. 
Потоа тој бил во поцелосна хармонија со Бога и со своите ближни 
отколку пред својот пад...

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

Господ никогаш нема да ја отфрли душата која искрено се кае“. – 
Патријарси и пророци, 725,726.
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Вторник            11. јануари

3. ОПРАВДАНИ ПРЕД ИЛИ ПО КРШТЕВАЊЕТО?
а. Дали Аврам се оправдал со вера пред или по обрежувањето? 

Римјаните 4:8-10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Која била целта на обрежувањето? Римјаните 4:11. Која е 
целта на крштевањето? 1 Петрово 3:18,21.

„Во тоа време на Аврама му бил даден обредот обрезание 
‘како печат на праведност што доаѓа од верата, која ја имаше пред 
обрезанието’ (Римјаните 4:11). Тоа за патријархот и за неговите 
потомци требало да биде знак дека се посветени на Божјата служба 
и изделени од идолопоклониците и дека Бог ги прифаќа како свое 
посебно богатство. Со тој обред тие се обврзале дека верно ќе ги 
исполнуваат условите на заветот направен со Аврама. Не смееле да 
склучуваат брачни врски со незнабошците зашто со тоа би ја загубиле 
страхопочитта кон Бога и кон неговиот свет закон; би се изложиле на 
искушение да учествуваат во грешните обичаи на незнабошците и да 
бидат вовлечени во идолопоклонство.“ – Патријарси и пророци, 138.

„Во спомен на Христовото воскресение, ние заедно со Него 
сме погребани при крштевањето, а потоа, слично на Неговото 
воскресение, стануваме од водениот гроб за да живееме нов живот.“ 
– Рани списи, 217.

„Христос го направил крштавањето знак на стапување во Неговото 
духовно царство. Тој го направил неопходен услов кој мораат 
потполно да го исполнат сите оние кои сакаат да бидат признати како 
оние кои се потчинуваат на авторитетот на Таткото, Синот и Светиот 
Дух. Пред да најде во црквата свој дом, пред да премине преку 
прагот на духовното Божје царство, човекот мора да прими печат на 
божественото име: ‘Господ наша праведност’“ (Еремија 23:6). 

Крштавањето е најсвечено одрекување од светот. Оние кои се крс 
тени во тројното име на Таткото, Синот и Светиот Дух јавно изјавуваат 
на самото влегување во својот христијански живот дека се откажале од 
службата на сатаната и дека станале членови на царското семејство, 
деца на небесниот Цар. Тие се покориле на заповедта: ‘Излезете од 
нивната средина и одделете се... и не допирајте се до нечисто’. На 
нив се исполнило ветувањето: ‘Јас ќе ве примам и ќе ви бидам Татко, 
а вие ќе Ми бидете синови и ќерки, вели Господ Седржителот’ (2 
Коринтјаните 6:17,18).“ – 6 Сведоштво, 91.
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 Среда             12. јануари

4. ВЕТУВАЊА, ИСПОЛНУВАНИ СО ВЕРА
а. На која основа Бог ги исполнил Своите ветувања дадени на 

Аврам? Римјаните 4:13.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Библијата јасно кажува дека ветувањата дадени на Аврама треба 
да се исполнат преку Христа. ‘А ако сте пак вие Христови, тогаш сте 
Авраамово семе, наследници по ветувањето’ (Галатјаните 3:29). ‘За 
непоминливо наследство, и неизвалкано, и кое не вене’ (1. Петрово 
1:4), а тоа е земјата ослободена од клетвата на гревот. ‘А царството, 
власта и величеството под сите небеса, ќе им се даде на народот 
на Светите на Сèвишниот’ (Даниел 7:27), а ‘кротките ќе ја наследат 
земјата, тие ќе уживаат во изобилен мир’ (Псалм 37:11)“. – Патријарси 
и пророци, 170.

б. Што друго е напишано за верата на Аврам? Римјаните 4:18-22.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Раѓањето на синот на Захарија, како и раѓањето на Авраамовото 
дете и детето на Марија, требало да го поучи светот на големата 
духовна вистина, вистина која ние тешко ја сфаќаме и која често ја 
забораваме. Ние сами по себе сме неспособни да направиме нешто 
добро. Но, она што ние не можеме да го направиме, ќе го направи 
Божјата сила во секоја душа што ќе се покори и верува. Со вера е 
подарено ветеното дете. Со вера се раѓа духовен живот и ние се 
оспособуваме да вршиме праведни дела“. – Копнежот на вековите, 
98.

в. Која е конечната поука што треба да ја научиме од овие факти? 
Римјаните 4:23-25.

„Бог е Тој кој го обрежува срцето. Целото дело е од Господа, од 
почеток до крај. Грешникот што пропаѓа може да рече: Јас сум 
изгубен грешник, но Христос дојде да го бара и спаси изгубеното. Тој 
вели: ‘Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците 
на покајание’ (Марко 2:17). Јас сум грешник и Тој умре на крстот на 
Голгота за да ме спаси. Не треба да бидам изгубен ниту еден момент. 
Тој умре и воскресна за моето оправдување, и ќе ме спаси сега. Го 
прифаќам простувањето што Тој го вети“. – Selected Messages, bk. 1, 
p. 392.
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Четврток           13. јануари

5. ВЕРАТА Е НЕОПХОДНА ЗА НАШЕ ОПРАВДУВАЊЕ
а. Која е библиската дефиниција за верата? Евреите 1:1.

„Верата е соодветен услов под кој Бог може да му го даде на грешникот 
ветеното простување; не затоа што има некоја доблест во верата со 
која се заслужува спасението, туку затоа што верата може да се држи 
до Христовите заслуги, кои се единствениот лек предвиден за гревот. 
Верата може да ја претстави совршената Христова послушност наместо 
престапите и недостатоците на грешникот. Кога грешникот верува дека 
Христос е негов личен Спасител, тогаш Бог, врз основа на Неговите 
сигурни ветувања, му го простува гревот и бесплатно го оправдува. 
Покајаната душа сфаќа дека нејзиното оправдување доаѓа затоа што 
Христос, како нејзин Заменик и Гарант - умрел за неа,  за нејзиниот откуп 
и оправдување“. – Faith and Works, pp. 100, 101.

б. Која е големата разлика помеѓу верата и претпоставката? 
Ефесјаните 2:8; Галатјаните 5:6; Јаков 2:17.

„Ние не го заслужуваме спасението со нашата послушност, бидејќи 
спасението е бесплатен Божји дар кој се прима со вера. Меѓутоа 
послушноста е плод на верата. ‘И знаете дека Тој се јави да ги земе 
нашите гревови, а во Него нема грев. Секој што стои во Него не греши; 
секој што греши не го видел, ниту го познал’ (1. Јованово 3:5,6). Еве го 
вистинскиот доказ! Ако бидеме во Христа, ако Божјата љубов биде во 
нас, нашите чувства, нашите мисли, нашите намери, нашите постапки 
ќе бидат во согласност со Божјата волја која е изразена во прописите 
на Неговиот свет Закон. ‘Дечиња, никој да не ве лаже: оној што твори 
праведност е праведник, како и Тој што е праведен’ (1. Јованово 3:7). 
Праведноста е опишана со мерилото на Божјиот свет Закон кој е објавен 
во десетте начела (заповеди) дадени на Синај.

Онаа таканаречена вера во Христа која тврди дека го ослободува 
човекот од должноста да му биде послушен на Бога, не е вера туку 
дрскост. ‘Зашто сте спасени со благодатта преку верата’. Меѓутоа ‘верата, 
ако нема дела, е мртва по себе’ (Ефесјаните 2:8; Јаков 2:17)“. – Патот 
кон Христа, 61.

Петок              14. јануари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како може мојата вера да наликува како онаа на Аврам? 
2. Како може моето покајание повеќе да наликува на Давидовото? 
3. Какво треба да биде искуството на оној што го дава заветот при 

крштевањето? 
4. Зошто не треба да се колебаме да му ги предадеме нашите грешни животи 

на Спасителот?
5. Како можам да бидам во опасност да паднам во некаква форма на 

претпоставка?
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4. лекција         Сабота, 22. јануари 2022

Плодови на вера
„И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот 

Господ, Исус Христос. Преку Него со верата добивме и пристап кон 
оваа благодат, во која стоиме, и се гордееме со надежта во славата 
Божја” (Римјаните 5:1,2). 

„Кога Божјиот Дух ќе владее со разумот и со срцето, тогаш обратената 
душа своите доживувања ги преточува во нова песна, зашто сфаќа дека 
во нејзиното животно искуство се исполнило Божјото ветување, дека 
престапите ѝ се простени и гревот покриен. Таа душа пред Бога искрено се 
кае за престапот на Божјиот закон и со вера го прифаќа Христа кој умрел за 
да го оправда човекот“. – Делата на апостолите, 476.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:         Selected Messages, bk. 1, pp. 345–349.

Недела               16. јануари

1. ПРОСТЕНО НИ Е ПРЕКУ ВЕРА

а. Што е оправдување, и зошто е тоа суштински важно? Матеј 
9:2; Римјаните 5:1.

„Простувањето и оправдувањето се една иста работа. Преку верата, 
верникот преминува од позиција на бунтовник, дете на гревот и сатаната, 
во позиција на лојален поданик на Исус Христос, не поради неговата 
вродена добрина, туку затоа што Христос го прифаќа како Свое дете 
преку посвојување. Грешникот добива простување на своите гревови, 
затоа што тие гревови биле пренесени на неговиот Заменик и Гарант”. – 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1070. 

„Што е оправдување со вера? Тоа е Божјо дело, со кое човечката слава 
се фрла во прашина, а за човекот се чини она што тој самиот не може да 
го направи за себе“. – Testimonies to Ministers, p. 456.

б. Каква е надежта на оние кои се оправдани со вера? Римјаните 
5:2.

„Достапна е изобилна благодат за да може душата што верува да се 
сочува слободна од гревот, бидејќи целото небо ни е на располагање 
со своите неограничени ресурси. Ние треба да црпиме од изворот на 
спасението“. – Selected Messages, bk. 1, p. 394.
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Понеделник            17. јануари 
2. ЦЕЛТА НА НЕВОЛЈАТА
а. Зошто Бог дозволува да дојде неволја врз Неговиот народ? 

Римјаните 5:3,4; 2 Солунјаните 1:4.
_______________________________________________________________________

„Кога Бог ќе дозволи да наидат искушенија и неволји тоа е за 
наша ‘полза, та да учествуваме во Неговата светост’ (Евреите 12:10). 
Искушението колку и да изгледа горчливо и тешко, ако се поднесува 
со вера, ќе се покаже како благослов. Некој тежок удар кој ги уништува 
земните радости, може да послужи како средство нашиот поглед 
да го насочиме кон небото. Колку има такви кои никогаш не би го 
запознале Исуса да не ги натерало страдањето да побараат утеха во 
Него.

Животните неволји се Божји работници кои треба да ја отстранат 
нечистотијата и грубоста од нашиот карактер. Делкањето, сечењето, 
длабењето, мазнењето и полирањето кои тие го вршат е болен 
процес. Не е лесно да се биде пристиснат во направа за мазнење. Но 
вака обработениот камен е подготвен да го заземе своето место во 
небесниот храм. Мајсторот не би работел толку грижливо и темелно 
на некој безвреден материјал. Само скапоцените камења се полираат 
за да можат да се вградат во палатата”. – Мисли од гората, 10.

б. Како е запишан Божјиот закон во нашите срца по 
оправдувањето? Римјаните 5:5 (спореди со Евреите 8:10). Што 
тогаш ќе се види во нашите животи? Матеј 6:33. 

_______________________________________________________________________

„Прифаќањето на Христа е она што му дава вредност на човечкото 
битие. Неговата жртва им носи живот и светлина на сите кои го 
прифаќаат Христа за свој личен Спасител. Божјата љубов преку Исус 
Христос се излева во срцето на секој член на Неговото тело, носејќи 
ја со себе животната сила на законот на Бог Отецот. На тој начин 
Бог може да живее со човекот, а човекот може да живее со Бога“. – 
Selected Messages, bk. 1, pp. 299, 300. 

„Христовото царство треба да биде над сите други интереси. 
Божјиот закон, напишан во нашите срца, ќе ги подреди нашите 
сопствени интереси на оние кои се повисоки и вечни“. – The Bible 
Echo, December 9, 1895.

в. Како Бог во целост ја покажува Својата љубов кон нас? 
Римјаните 5:7,8.

„Откако нѐ направи праведни преку припишаната Христова 
праведност, Бог нѐ прогласува за праведни и нѐ третира како такви“. 
– Selected Messages, bk. 1, p. 394.
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Вторник           18. јануари

3. ПОМИРЕНИ ПРЕКУ КРВТА ХРИСТОВА
а. Како Исус нè избавува од гневот на законот насочен против 

грешниците? Римјаните 4:15; 5:9.

„Бог нè повикува да веруваме во Христа како наша помирувачка 
жртва. Неговата крв е единствениот лек за гревот.

Не е Божја волја да бидеш недоверлив и да си ја измачуваш 
душата со страв дека Бог нема да те прифати затоа што си грешен и 
недостоен... Можеш да кажеш: ‘Знам дека сум грешник и затоа ми 
треба Спасител... Немам никаква заслуга, ниту добрина со која можам 
да барам спасение, но пред Бога ја принесувам сепомирувачката крв 
на безгрешното Божјо Јагне, кое ги зема на Себе гревовите на светот. 
Ова е мојата единствена молба’“. – The Faith I Live By, p. 102.

 „Господ Бог преку Исуса Христа ги држи Своите раце подадени кон 
нас во текот на целиот ден, повикувајќи ги грешните и паднатите. Тој 
ќе ги прими сите. Тој му посакува добредојде на секого. Неговото Име 
се слави и возвишува, кога Тој му простува и на најголемиот грешник. 
Тој ќе го одземе пленот од силниот, ќе ги ослободи заробениците, 
ќе ја извлече гламјата од пламенот. Со златниот синџир на Својата 
милост, Бог се спушта до најголемите длабочини на човечката беда и 
ги подига понижените и од гревот заразени души“. – Здравје и среќа, 
161.

 „Секое откривање на Бога во душата ја зголемува нејзината 
способност да спознава и да сака. Постојаната молба на ваквото 
срце е: ‘Повеќе за Тебе’, а духот секогаш одговара: ‘Многу повеќе’”. – 
Мисли од гората, 20.

б. Како Бог го овозможува нашето помирување со Него? 
Римјаните 5:10,11; Ефесјаните 2:13,14,16.

„Кога ќе ја увидите сета стравотија на гревот, кога ќе ја сфатите 
својата вистинска состојба, немојте да очајувате. Христос дошол 
ток- му затоа да ги спаси грешниците. Не е наше да го помириме 
Бога со себе, туку - о чудесна љубов! - сам Бог во Христа го помири 
‘светот со Себе’ (2. Коринтјаните 5:19). Тој со својата нежна љубов ги 
повикува кај себе срцата на своите заскитани деца. Ниту еден земен 
родител не би можел да биде толку стрплив кон маните и грешките 
на своите деца како што е Бог, кон оние што сака да ги спаси. Никој не 
би можел посесрдно да го повикува престапникот. Ниедни човечки 
усни никогаш не му се обраќале понежно на заскитаниот, отколку 
Неговите. Сите Негови ветувања, сите Негови предупредувања, се 
само воздишки на неискажлива љубов“. – Патот кон Христа, 35.
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Среда             19. јануари

4. ДВА АДАМА

а. Како Павле го споредува првиот Адам со вториот? Римјаните 
5:12-14; 1 Коринтјаните 15:22,45-47.

„Сатаната го искушувал првиот Адам во Едем, а Адам се впуштил во 
разговор со непријателот, давајќи му на тој начин предност. Сатаната 
ја применил својата моќ на хипноза над Адам и Ева, и се обидел оваа 
моќ да ја употреби против Христа. Но, откако биле цитирани зборови 
од Светото Писмо, сатаната знаел дека нема шанси да победи”. – Ум, 
карактер и личност, 2, 713.

„Поради гревот, под власт на лошиот непријател потпаднал не само 
човекот, туку и целата земја, а со планот на откупувањето сѐ требало 
да се обнови и да се врати во првобитната состојба. По завршувањето 
на создавањето, Адам бил поставен за стопан над сета земја. Но кога 
подлегнал во искушението, тој паднал под власт на сатаната. ‘Зашто 
кога некој некого победува, тој и го поробува’ (2. Петрово 2:19). Кога 
човекот станал заробеник на сатаната, тогаш неговата власт преминала 
во рацете на освојувачот. Така сатаната станал ‘бог на овој свет’ (2. 
Коринтјаните 4:4). Тој насилно и бесправно ја присвоил власта над 
земјата која првобитно му била дадена на Адама. Меѓутоа, Христос, 
со својата жртва принесена за гревот, требало не само да го искупи 
човекот, туку и да му ја врати загубената власт. Сѐ што загубил првиот 
Адам, Вториот требало да го врати и да го обнови”. – Патријарси и 
пророци, 67.
б. Чија праведност ги оправдува сите грешници кои се каат? 

Римјаните 5:15-18.

„Откако Адам и Ева со својата непослушност донеле смрт на светот, 
за човечкиот род е принесена скапоцена жртва. Сега таа жртва има 
поголема вредност од онаа што првично ја имала. Давајќи го Христос, 
Својот Единороден Син, како откупнина за светот, Бог го дал целото 
небо”. – Selected Messages, bk. 1, p. 299.

в. Што потврдува Павле за нашата претходна состојба - и  
единствениот начин на кој можеме да бидеме праведни во 
Божји очи? Римјаните 5:19.

    „Само Христовата крв може да нè искупи; само Неговата благодат 
може да создаде во нас чисто срце и да ни овозможи да го 
почитуваме Божјиот закон. Во Него е нашата единствена надеж”. – 
The Signs of the Times, February 9, 1891.
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Четврток           20. јануари

5. ИЗОБИЛНА БЛАГОДАТ

а. Колку и да сме оптоварени од длабочините на нашите гревови, 
каква надеж ни се дава како предност? Римјаните 5:20.

„Делото на спасение ќе биде довршено. На местото, каде што гревот 
изобилувал, Божјата милост ќе изобилува многу повеќе. Самата Земја, 
местото за кое сатаната тврди дека е негово, нема само да биде само 
откупена, туку и возвишена. Нашиот мал свет, кој поради проклетството 
на гревот претставува единствена темна дамка во Неговото величествено 
дело на создавање, ќе биде издигнат над сите останати светови во 
Божјата вселена. Овде, каде што Божјиот Син престојувал во облик на 
човек, каде што Царот на славата живеел, страдал и умрел овде, каде 
што Тој ќе создаде сѐ наново, ќе биде Божјиот шатор со луѓето, ‘и Тој ќе 
живее со нив, и тие ќе бидат Негов народ и Сам Бог ќе биде со нив и ќе 
биде нивен Бог’. И низ бескрајните векови, додека спасените живеат во 
светлината на Господа, тие ќе Го фалат за Неговиот неискажлив Дар за 
Емануел ‘Бог со нас’“ – Копнежот на вековите, 26. 

„Благодарение на љубовта Божја, богатството на Христовата благодат 
се открива пред црквата и пред светот. ‘Зашто Бог толку го возљуби 
светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој што верува во Него 
да не загине, туку да има вечен живот’ (Јован 3:16). Каква прекрасна, 
неизмерна љубов, која го навела Христа да умре за нас додека ние сè 
уште бевме грешници! И каква загуба трпи душата која, иако ја сфаќа 
обврската на законските прописи, го губи од вид фактот дека таму каде 
што гревот изобилува, многу повеќе изобилува Христовата благодат”. – 
Gospel Workers, p. 157.

б. Која ќе биде нашата крајна награда за благодатта? Римјаните 
5:21.

Петок             21. јануари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто е важно оправдувањето?  
2. Зошто секој од нас треба да се соочи со неволји кои само за него се 

прилагодени?
3. Како Христовото евангелие внесува надеж во загрижениот, вознемирен 

свет?
4.  Споредете и истакнете ги разликите меѓу двата Адама.
5.  На што треба да се сетам кога ме мачи грижа на совест?
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5. лекција         Сабота, 29. јануари 2022

  Не повеќе робови на гревот
„Гревот нема да господари над вас, зашто вие не сте под Законот, 

туку под благодатта” (Римјаните 6:14).

„Христовото откупување не е само еден вешт начин да се простат  
нашите гревови, тоа претставува божествен лек за отстранување 
на престапите и обновување на духовното здравје. Тоа е средство 
определено од небото со помош на кое Христовата праведност не само 
што може да биде над нас, туку и во нашите срца и  карактери”. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1074.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Римјаните 6 (цело поглавје);
                                              The Signs of the Times, January 27; 
                                                                      February 3, 1898: “Knowing Christ.”
                  

Недела                23. јануари

1. БОЖЈАТА СИЛА ВО ОПРАВДУВАЊЕТО
а. Што се случува кога грешникот кој се кае е оправдан? Матеј 

6:12; Јован 1:12,13.

„Покајникот прима простување бидејќи Христос е ‘Јагнето Божјо, Кое 
ги зеде гревовите на светот врз Себе’ (Јован 1:29). Божјото ветување 
гласи: ‘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). ‘Ќе ви дадам ново срце... ќе го внесам во вас Мојот дух’ (Езекиел 
36:26,27)”. – Мисли од гората, 8.

„Простувањето кое Бог го дава не е само судски акт кој нѐ ослободува 
од осудата. Тоа не е само простување на гревот, туку и ослободување 
од гревот. Тоа е излив на спасоносната љубов која го преобразува 
срцето”. – Мисли од гората, 114.

„Оние кои го примаат Христа како Спасител, Кој ги простува гревовите, 
се облечени во Неговата светла облека. Тој им го отстранува гревот и 
им ја дава Својата праведност. Нивната радост сега е целосна...

Оној што е вистински преобратен ќе биде толку исполнет со Божјата 
љубов што ќе копнее да им ја пренесе на другите радоста што самиот 
ја поседува”. – Manuscript Releases, vol. 13, p. 212.
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Понеделник                24. јануари

2. МРТВИ ЗА ГРЕВОТ, ЖИВИ ЗА ХРИСТА
а. Откако ќе се оправдаме со вера, дали сме слободни да 

живееме во грев? Римјаните 6:1,2.

„Со верна послушност на вистината, тие го утврдуваат својот повик 
и својот избор”. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], 
vol. 6, p. 1115.

б. Што всушност симболизира крштевањето? Римјаните 6:3-5.

„Во спомен на Христовото воскресение, ние заедно со Него 
сме погребани при крштевањето, а потоа, слично на Неговото 
воскресение, стануваме од водениот гроб за да живееме нов живот”. 
– Рани списи, 217.

„Сите што се синови или ќерки Божји ќе се одречат од безбожноста 
и световните похоти. Сите оние кои ќе застанат на страната на Господа, 
како гранки на вистинската Лоза, ќе бидат нахранети и ќе бидат 
поттикнати од Лозата да донесат сличен род. Тие ќе соработуваат со 
Бога, практикувајќи побожност според своите способности, чекорејќи 
во нов живот - секојдневно покајание пред Бога и вера во нашиот 
Господ Исус Христос”.  – The Review and Herald, February 23, 1897.

в. Кога верникот умира за гревот? 2 Коринтјаните 5:14; Римјаните 
6:6. Како може тој/таа да го одржи ова искуство? Римјаните 
6:11-13; 1 Коринтјаните 15:31.

„Павловото посветување настапило како плод на непрестана 
борба со самиот себе. Тој рекол: ‘Секој ден умирам’ (1. Коринтјаните 
5:31). Неговата волја и неговите желби секој ден доаѓале во судир со 
должностите и Божјата волја. Наместо да се управува според своите 
склоности, тој ја вршел Божјата волја, без разлика колку со тоа ја 
распнувал својата природа”. – 8 Сведоштво, 313.

„Кога станавте од водениот гроб за време на крштевањето, 
признавте дека сте умреле за гревот, дека вашиот живот е променет - 
скриен со Христа во Бога. Вие се претставивте како оние кои се мртви 
за гревот и очистени од своите вродени или стекнати склоности кон 
злото. За време на тој свечен обред, вие се заветувавте пред Бога 
дека ќе останете мртви за гревот. Вашата уста и вашиот јазик треба 
да бидат посветени. Вие треба да зборувате за Божјата добрина и да 
го славите Неговото свето име. На тој начин треба да бидете голема 
помош и благослов за црквата”. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 7, p. 908.
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Вторник            25. јануари
 

3. ЗАГАРАНТИРАНА ПОБЕДА
а. Што е вклучено во умирањето за гревот и себеси? Римјаните 

6:15-18; Колосјаните 3:1-5,8-10.

б. Каде треба да се фокусираат нашите чувства? Колосјаните 3:2; 
Евреите 12:2.

„Ако небото се стекнува со страдање, тогаш тоа ќе биде доста 
евтино. На тој пат мораме постојано да се одречуваме од себеси и 
секој ден да умираме за себеси, гледајќи само на Исуса и имајќи ја 
пред очи постојано Неговата слава”. – Рани списи, 67.

„Кога Божјите слуги што ја проповедаат денеска Божјата реч повеќе 
би го издигнувале Христовиот крст, нивната проповедничка работа 
би била далеку поуспешна. Кога грешниците би можеле да бидат 
наведени да фрлат еден сесрден поглед на крстот и кога би стекнале 
вистинска претстава за распнатиот Спасител, тие би ја сфатиле 
длабината на Божјата милост и сета одвратност на гревот”. – Делата 
на апостолите, 209.

в. Какво уверување ни е дадено дека навистина можеме да 
го победиме гревот со Исусовата сила? Римјаните 6:14; 1 
Јованово 5:4; 1 Коринтјаните 15:57.

„Невозможно е со сопствени сили да се спротивставиме на 
барањата на својата падната природа. Преку тој канал, сатаната 
ќе се обидува да не доведе до искушение. Христос знаел дека 
непријателот ќе се приближи на секое човечко суштество за да ја 
искористи наследената слабост и со лажни сугестии да ги улови оние 
чија доверба не се темели на Бога. Поминувајќи по патот низ кој 
морал да помине човекот, Спасителот го подготвил патот за ние да 
можеме да победиме. Негова волја не е да се најдеме во неповолна 
положба во судирот со сатаната. Тој сака да не ја изгубиме храброста 
пред нападите на змијата. ‘Не плашете се’, вели Тој, ‘зашто Јас го 
надвладеав светот’. (Јован 16:33)

Секој, кој се бори да ја совлада моќта на апетитот, нека гледа на 
Спасителот во пустината. Да го погледнеме во Неговата агонија на 
крстот како извикува: ‘Жеден сум!’ Тој издржал сѐ што можеме и ние 
да поднесеме. Неговата победа е и наша победа.  

Исус се надевал во мудроста и силата на Својот небесен Татко. 
Тој вели: ‘Господ ми помага и затоа не се посрамив’ (Исаија 50:7)”. – 
Копнежот на вековите, 122,123.
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Среда            26. јануари

4. РОБОВИ НА ГРЕВОТ ИЛИ СЛУГИ НА ПРАВЕДНОСТА
а. Како можеме да победиме како што Христос победил? 2 

Петрово 1:4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„’Се приближува кнезот на овој свет’, вели Исус, ‘и во Мене тој 
нема ништо’. (Јован 14:30) Во Него немало ништо што би одговорило 
на вештото лукавство на сатаната. Тој не се согласувал на грев. Не им 
попуштал на искушенијата, дури ни во своите мисли. Така може да биде 
и со нас. Христовата човечка природа била соединета со божествената; 
Тој бил подготвен за борба со помош на Светиот Дух, Кој живеел во Него. 
Тој дошол да не направи учесници во божествената природа. Додека сме 
соединети со Него преку вера, гревот нема власт над нас. Бог посегнува 
кон раката на верата во нас за да ја насочи да се фати за Христовото 
божество, за да постигнеме совршенство на карактерот”. – Копнежот 
на вековите, 123.

„Зар нема да го прифатиме непријателството што Христос го поставил 
меѓу човекот и змијата?” – That I May Know Him, p. 16.

б. Како Павле ја опишува состојбата на човекот кога е одвоен од 
Бога? Ефесјаните 2:1-3; Римјаните 6:20,21. Но, што се случува 
кога ќе му се предадеме на Христа? Римјаните 6:19,22,23.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сатаната работи во децата на непослушност, имајќи не само пристап 
до нивните умови, туку и дејствувајќи преку нивното влијание, свесно и 
несвесно, за да ги привлече другите во истата непослушност”. – Selected 
Messages, bk. 1, p. 94.

„Душата што му се предава на Христа станува Негова тврдина, која Тој 
ја држи во еден бунтовен свет и Тој не сака во неа да се признае некоја 
друга власт освен Неговата. Душата која се држи така во поседот на 
небесните сили, е несовладлива за нападите на сатаната. Но ако не се 
предадеме под контрола на Христа, над нас ќе владее злиот. Неминовно 
мораме да бидеме под власт 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” – Копнежот на вековите, 324.
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Четврток              27. јануари

5. ДАРОТ НА ВЕЧНИОТ ЖИВОТ
а. Што им е ветено на оние кои остануваат верни на Христа? 

Колосјаните 1:21-23; Римјаните 6:23 (втор дел).

„Кога ја полагаме нашата доверба во Исус Христос, работејќи со 
послушност преку праведност, Божјите ангели работат во нашите срца 
за праведност” – Selected Messages, bk. 1, p. 94.

б. Како Христос го дефинирал вечниот живот во Својата 
посредничка молитва - и под кој услов е можен вечниот 
живот? Јован 17:3; 1 Јованово 5:12,13,20.

„(Јован 17:3). Овие зборови значат многу. Само со познавање на Христа 
можеме да го спознаеме Бога. Оној кој е испратен од Бога ги повикува 
сите да ги послушаат овие зборови. Тоа се Божји зборови и секој треба 
да внимава на нив; затоа што ќе бидат судени по нив. Да се познава 
Христос во спасоносна смисла значи да се оживее со духовно знаење 
и да се извршуваат Неговите зборови. Без ова, сè друго е безвредно” – 
Selected Messages, bk. 1, p. 94.

„Познавањето на Бога претставува еден вид знаење кое ќе биде трајно 
како вечноста.” – Fundamentals of Christian Education, p. 392.

„Вистинското познавање на Исус Христос значи многу повеќе отколку 
да се има само одредена претстава за Христа - дека Тој е Спасителот на 
светот. Ние мора да имаме лично знаење и искуство во Исуса Христа, 
искуствено познавање на Христа, да знаеме што е Тој за нас, а што сме 
ние за Него. Ова е искуство кое секој го посакува. Сега јас не можам 
да го добијам за некој од вас, ниту вие можете да го добиете за мене. 
Делото што треба да се направи за нас ќе се изврши преку пројавување 
на Божјиот Свет Дух на човечките умови и срца. Срцето мора да биде 
очистено и посветено.” – This Day With God, p. 213.

„Да се познава Бог, значи да се љуби Бог.” – Копнежот на век., 22.

Петок                               28. јануари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога Создателот создава ново срце во мене, што се случува со моите 

приоритети? 
2. Кога имам ново срце, што ќе се случи со начинот на кој зборувам?
3. Што се случува кога ќе продолжам да ги насочувам моите чувства кон 

Христа?
4. Каква е мојата човечка природа без Христа, - и што се менува кога целосно 

ќе му ја предадам волјата на Христа?
5. Зошто е толку важно за мене да го познавам Исус како мој Пријател и 

СпасителЕвангелието? 
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Сабота, 5. февруари 2022

Дар во првата сабота 
за добротворна служба 

 

„Вистина, ви велам: доколку сте го 
направиле тоа за еден од овие Мои 
најмали браќа, за Мене сте го направиле“ 
(Матеј 25:40).

Исус овде се поистоветува Себеси со 
Својот народ кој страда. Јас бев гладен и 
жеден. Јас бев странец. Јас бев болен. Јас бев 
гол. Јас бев во затвор. Кога уживавте во храната о д 
вашите обилни трпези, јас гладував во колиба или н а 
улица недалеку од вас. Кога ја затворивте вратата пред Мене, додека вашите 
добро опремени соби стоеја празни, немав каде да ја потпрам главата. Вашите 
гардеробери беа полни со бројни свечени костуми и фустани на кои непотребно 
ги трошевте средствата што можевте да им ги дадете на сиромашните. Немав ни 
удобна облека. Додека уживавте во вашето здравје, јас бев болен. Несреќните 
околности ме фрлија во затвор и ме врзаа со окови, кршејќи го Мојот дух, 
лишувајќи ме од слободата и надежта, додека вие слободно шетавте. Какво 
единство изразува Исус овде меѓу Него и Неговите ученици кои страдаат! 
Тој нивниот случај го прикажува како Свој. Тој целосно се поистоветува со 
страдалникот“. — Welfare Ministry, p. 40. 

За жал, меѓу нив се и многу наши браќа ширум светот кои се наоѓаат токму 
меѓу овие „најмали“ кои беа погоре споменати. Освен оние кои се наоѓаат 
во регионите уништени од природни катастрофи, епидемии и пандемии, 
многумина живеат во екстремна сиромаштија предизвикана од граѓански 
војни, политички судири и други вистински социјални трагедии кои зад себе 
оставаат многу вдовици и сираци. Одделот на Генералната конференција за 
добротворна служба работи на тоа не само да ги задоволи основните потреби 
како што се храната, облеката и здравјето, туку и да обезбеди алтернативни 
извори на приход - поттикнување на мали заеднички бизниси, фарми и пекари, 
како и изградба на училишта и набавка на земјоделска механизација и семиња 
- се со цел да се изнајдат начини да се создадат подобри услови за живот, 
без потреба да се потпираат на надворешна помош. Ова претставува голем 
предизвик, но ние веруваме во божествената помош а ние сме зајакнати со 
финансиската поддршка од нашите браќа и сестри. Денес, кога донираме, да се 
потсетиме дека му служиме на „еден од овие Мои најмали“ браќа. Ве молиме 
бидете дарежливи и несебични; ако е потребно направете и жртва. Да го 
понудиме најдоброто од себе во оваа донација, за да можеме, кога ќе ја имаме 
привилегијата да се сретнеме со нашиот Спасител, да бидеме меѓу оние кои со 
задоволство ќе ги слушнат зборовите: „За Мене сте го направиле“!

Одделот на Генерална конференција за добротворна служба
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   6. лекција                   Сабота, 5. февруари 2022

Од ропство до успех
„Она, што законот не можеше да го направи, бидејќи беше 

ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи Го Синот Свој 
во тело, подобно на телото на гревот, и како жртва за гревот, Тој го 
осуди гревот во телото, за да се исполни заповедта на Законот во 
нас, кои живееме не по телото, туку по Духот” (Римјаните 8:3,4).

„Христијанскиот живот не е преобликување или подобрување на 
стариот, туку преобразување на природата. Нашето ‘јас’ и гревот 
умираат, и потоа настапува целосно нов живот”. – Копнежот на 
вековите, 172.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:      The SDA Bible Commentary[E. G. White:
                                                                      Comments], vol. 6, pp. 1076–1078.

Недела                   30. јануари

1. ИЛУСТРАЦИЈА
a. Каква била состојбата на стариот Израел кога се обидувале 

да го држат Божјиот морален закон со свои сили? Римјаните 
10:1-3.

„Тие немале вистинска претстава за Божјата светост, за тежината 
на грешноста на сопственото срце, за целосната неспособност само 
со своја сила да му се потчинуваат на Божјиот закон”. – Патријарси и 
пророци, 371,372. 

б. Која практична илустрација ја користел Павле за да ја објасни 
врската помеѓу човештвото и Божјиот морален закон — и како 
можеме да бидеме мртви во однос на осудата на тој закон? 
Римјаните 7:1-4.

„Свртете го својот поглед од туѓите несовршености и цврсто 
фокусирајте го на Христа. Со скрушено срце, проучавајте го 
Неговиот живот и карактер. Вие не само што треба да бидете повеќе 
просветлени, туку и оживеани, за да можете да ја видите гозбата што 
е пред вас и да јадете и пиете од телото и крвта на Божјиот Син, што е 
Неговото Слово. Со вкусување на добрата реч на животот, хранејќи се 
со Лебот на животот, можете да ја видите силата на светот кој треба 
да дојде и да бидете повторно создадени во Христа Исуса”. – This Day 
With God, p. 46. 
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Понеделник               31.  јануари

2. ПАВЛЕ УМИРА, НЕ ЗАКОНОТ
а. Која е главната цел на моралниот закон? Римјаните 7:7-9.

„Што да речеме пак? Зар Законот е грев? Никако! Но јас го разбрав 
гревот преку Законот, зашто и похотата не би ја познал, ако Законот 
не велеше: ‘Не биди похотлив!’ Но гревот, поттикнат од заповедта, 
предизвика во мене секаква похота; бидејќи гревот без Законот е мртов. 
Некогаш живеев без Законот; но кога дојде заповедта, гревот оживеа“ 
(Римјаните 7:7-9).

Тогаш (Павле) ја сфатил сета одвратност на гревот; а неговата 
самодоверба и истакнатост исчезнале. Тој станал понизен. Тој повеќе не 
си припишувал никаква заслуга на добрина и побожност. Тој престанал 
да размислува за себе повеќе отколку што требало да мисли и сета 
слава и чест му ја припишал на Бога. Тој веќе не копнеел по величина. 
Престанал да се стреми кон одмазда и повеќе не бил толку чувствителен 
на прекори, осуди, занемарување и презир. Тој повеќе не барал земни 
пријателства, позиции и чест. Не ги туркал другите да се воздигнуваат 
себеси. Тој станал благороден, пристапен, кроток и смирен по срце, затоа 
што учел во училиштето Христово. Тој зборувал за Христос и Неговата 
љубов и станувал сè повеќе како Него. Целата своја енергија ја посветил 
на приведување на душите кај Христа. Кога поради неговата несебична 
работа во спасување на душите, паднал во неволја, се наведнал во 
молитва и неговата љубов кон нив станала уште поголема. Неговиот 
живот бил скриен со Христос во Бога, а тој го сакал Исуса со сета жар 
на својата огнена природа. Секоја црква му била драга, секој член бил 
предмет на неговиот интерес, бидејќи на секоја душа гледал како на 
богатство стекнато со крвта Христова“. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1076. 
б. Опишете го раното искуство на Павле со Божјиот закон. 

Римјаните 7:10-12.
„Апостол Павле раскажувајќи го своето искуство, изнесува важна 

вистина во врска со делото што треба да се изврши при преобраќањето. 
Тој вели: ‘Живеев без Законот’ - не чувствувал осуда; ‘но кога дојде 
заповедта’, кога Божјиот закон ја разбудил неговата совест, ‘гревот 
оживеа Јас пак умрев’. Тогаш тој се видел себеси како грешник, осуден 
со божествениот закон. Запомнете дека Павле, а не законот, е тој што 
умира”. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1076.

в. Објаснете го судирот помеѓу законот и грешникот. Римјаните 
7:13–17.

г. Опишете ја борбата на телесниот ум кој бара своја сопствена 
праведност. Римјаните 7:18–21.
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Вторник              1. февруари

3. ЕДИНСТВЕН ИЗЛЕЗ
а. Како верникот кој се кае гледа на Божјиот морален закон? 

Римјаните 7:22. Од друга страна, што тој сфаќа за себе? 
Римјаните 7:23.

„Оној што мисли со своите дела и со држење на Законот да го 
стекне Небото се обидува да направи нешто што е невозможно. Нема 
безбедност за оној, кој поседува само надворешна вера, облик на 
побожност”. – Копнежот на вековите, 172.

б. Што Павле со жалост заклучил за својата духовна состојба - и 
како тоа го повториле и раните адвентни верници? Римјаните 
7:24.

„Грешниците чувствуваа дека совеста им се буди. ‘Вистинската 
Светлина, Која го осветлува секој човек, што доаѓаше во светов’ ги 
осветли скриените катчиња на нивните души и ги откри сокриените дела 
на темнината. Нивните души и срца ги обзеде длабоко осведочување. 
Се осведочија за гревот, за правдата и за судот што доаѓа. Ја сфатија 
праведноста на Јехова и чувствуваа страв што во својата грешност и 
нечистотија мораат да се појават пред Оној кој ги испитува и чита срцата. 
Со страв во својата душа извикнаа: ‘Кој ќе ме избави од ова смртно 
тело?’”. – Големата борба, 461.

в. Каде единствено може да се најде надеж? Римјаните 7:25 (прв 
дел). Сепак, каков е природниот, човечкиот тек на мислите и 
зошто тоа треба драстично да се промени? Римјаните 7:25 
(втор дел); Исаија 55:7.

„Со својот ум ние треба да му служиме на Божјиот закон, но умот на 
мнозина од нас е потполно во служба на светот. И бидејќи нивниот ум 
потполно е обземен од интересите на овој свет и со служењето на себе 
си, тие не можат во исто време да му служат и на Божјиот закон”. – 1 
Сведоштво, 150.

„Мораме да разбереме колку е неопходно да умреме за себе. 
Распнувањето на сопственото ‘јас’ ќе ја стави душата во поволна 
положба. Ги молам оние (меѓу вас) кои се изјаснуваат дека се христијани, 
да умрат сами за себе за да бидат поттикнати на нов живот со силата 
на Светиот Дух. Сатаната делува со секаква измама на неправдата кај 
оние што пропаѓаат. Секојдневно ни е потребна Божјата преобразувачка 
сила, инаку нема да можеме да одиме по Христовите стапки. Кога умот 
ќе се просветли и ќе сфати што е чистота и посветување, а срцето ќе 
одговори на повиците на Светиот Дух, резултатот ќе биде секојдневно 
преобраќање”. – The Upward Look, p. 269.
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Среда      2. февруари 

4. СЕГА НЕМА ОСУДА
а. Што можеле на крајот да изјават Павле, како и раните 

адвентисти, откако целосно го потчиниле својот ум на Христа? 
Римјаните 8:1,2.

„Кога им беше откриен крстот на Голгота со својата неизмерна жртва 
за гревовите на човештвото, увидоа дека само Христовите заслуги 
можат да ги отстранат нивните престапи; само тоа може да го помири 
човекот со Бога. Со вера и со понизност го примија Божјото Јагне што 
ги зема гревовите на светот. Со Христовата крв добија ‘проштевање на 
минатите гревови’“. – Големата борба, 461.

„Иако животот на еден христијанин се одликува со понизност, не 
би требало кај него да се види тага и самопотценување. Сите ние 
имаме предност да живееме таков живот, кој Бог може да го одобри и 
благослови. Нашиот небесен Отец не сака секогаш да се чувствуваме 
така како да сме во темнина или под некоја осуда. Не е доказ за вистинска 
понизност ако одиме со наведната глава, а срцето ни е исполнето со 
мисли за себе. Можеме да дојдеме кај Исуса и да бидеме очистени, 
и да застанеме без срам и грижа на совест пред Законот. ‘И сега нема 
никакво осудување за оние кои се во Исус Христос’ (Римјаните 8:1)“. – 
Големата борба, 477.
б. Каде можеме да најдеме слобода од гревот - и како Павле 

нашол избавување од „грешните страсти“? Римјаните 8:3. 
Спореди со Римјаните 7:5 и 8:2.

„Истата таа сила на воскресение им дава живот на сите што се 
‘мртви во престапи и гревови’ (Ефесјаните 2:1). Тој дух на живот во 
Исуса Христа, ‘силата на Неговото воскресение’, ги ослободува луѓето 
‘од законот на гревот и смртта’ (Филипјаните 3:10; Римјаните 8:2). 
Власта на злото е нарушена, а душата преку вера е чувана од гревот. 
Оној, кој го отвора своето срце на Христовиот Дух, станува учесник во 
силната моќ, која ќе го подигне неговото тело од гробот“. – Копнежот 
на вековите, 209,210.

„Не смееме да мислиме дека нашата сопствена благодат и заслугите 
ќе нè спасат; Христовата благодат е нашата единствена надеж за 
спасение... Кога целосно му веруваме на Бога, кога се потпираме 
на заслугите на Исус како Спасител што ги простува гревовите, ќе ја 
добиеме сета помош што можеме да ја посакаме“. – Faith and Works, 
36.

„Потребни ни се луѓе кои го сакаат Бога, чија вера нема да биде 
џуџеста, закржлавена, туку постојано ќе стекнуваат нови залихи на 
вера, духовност и сила држејќи ги Божјите заповеди“. – The Review and 
Herald, June 19, 1888.
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Четврток            3. февруари

5. ТЕЛО ПРОТИВ ДУХОТ
а. Каков избор прават оние што се „наново родени“? Римјаните 

8:4-9.
„Ниските страсти имаат свое седиште во телото и дејствуваат преку 

него. Изразите ‘тело’ или ‘телесен’ или ‘телесни страсти’ се однесуваат 
на ниската, расипана природа. Телото само по себе не може да дејствува 
спротивно на Божјата волја. Имаме заповед да го распнеме телото со 
неговите страсти и желби. Како ќе го направиме тоа? Дали ќе му нане семе 
болка на телото? Не, треба да ја уништиме желбата за гревот. Мораме да 
ја отфрлиме секоја расипана мисла и да го заврземе разумот за покорност 
на Исуса Христа. Сите телесни склоности мораат да се потчинат на 
повисоката сила од душата. Божјата љубов мора да има целосна власт 
над нас. Христос мора да седи сам на престолот на нашето срце. Своето 
тело мораме да го сметаме за Негова откупена сопственост. Деловите на 
телото мораат да станат орудие на правдата“. – Адвентен дом, 127,128.
б. Каква е нашата духовна состојба ако сме водени од Светиот 

Дух? Римјаните 8:10-14; 1 Јованово 4:7.
„Нашата ограничена волја мора да се покори на волјата на Бесконечниот; 

човечката волја мора да се спои со божествената. Тогаш Светиот Дух ќе 
ни помогне и секоја извојувана победа ќе биде насочена кон обновување 
на Божјата откупена сопственост, кон обновување на Неговиот лик во 
душата“. – Our High Calling, p. 153.

„Христос не го заснова спасението на човекот само на неговите 
тврдења дека верува, туку на верата која се покажува во праведни дела. 
Од Христовите следбеници се очекува да чинат, а не само да зборуваат. 
Карактерот се изградува токму низ делата. ‘Сите оние што се управуваат 
по Духот Божји, се синови Божји’ (Римјаните 8:14). Синови Божји се оние 
кои Духот ги води, а не оние чии срца се моментно допрени со Духот, не 
оние кои од време на време се потчинуваат на Неговата сила“. – Мисли 
од гората, 149,150.

Петок                4. февруари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што значи да се биде „во брачна заедница“ со Христа?
2. Што се случува кога се обидуваме да го почитуваме Божјиот закон со наша 

сила?
3.Каде треба да биде нашиот ум кога се обидуваме да го следиме Христа?
4. Која добра вест ја наоѓаме во воведните стихови од 8. поглавје од Римјаните?
5.Како треба да продолжиме да растеме во искуството опишано во Римјаните 8?
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7. лекција                 Сабота, 12. февруари 2022

Со вера до победа
„Зашто вие не примивте дух на ропство, за да бидете во страв, туку 

Го примивте Духот на посинувањето, преку Кого велиме: ‘Ава, Оче’” 
(Римјаните 8:15).

„Само Христовото евангелие може грешникот да го ослободи од 
осудата и нечистотијата на гревот. Тој мора да се покае пред Бога чијшто 
Закон го престапил и да покаже вера во Христа, жртвата за неговото 
помирување. Со тоа тој добива „проштевање за минатите гревови“ и 
станува учесник во божествената природа”. – Големата борба, 467.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: :                                      Римјаните 8:15:39;
                                                              Selected Messages, bk. 1, pp. 331–339.

Недела                  6. февруари

1. БОЖЈИ ДЕЦА
а. Кога и како ние, кои по природа сме „чеда на гневот“ (Ефесјаните 

2:3) стануваме Божји деца? Јован 1:12,13; Римјаните 8:15.
„Даден е најскапоцениот дар којшто небото може да го даде, Бог 

да остане ‘справедлив и дека го оправдува секого што верува во Исус’ 
(Римјаните 3:26). Благодарение на тој дар, луѓето се подигнати од 
пропаста и понижувањето на гревот, за да станат Божји деца. Павле 
кажува: ‘Го примивте Духот на посинувањето, преку Кого велиме: Ава, 
Оче! (Римјаните 8:15)”. – 5 Сведоштво, 739.

„Со овој едноставен чин, верувајќи му на Бога, Светиот Дух зачнал нов 
живот во вашето срце. Вие како дете сте се родиле во Божјото семејство 
и Тој ве сака, како што го сака Својот Син”. – Патот кон Христа, 52.
б. Откако сме посвоени како Божји деца, какво треба да биде 

нашето искуство? Галатјаните 5:16; Колосјаните 2:6.
„Сега кога сте му се предале на Исус, не повлекувајте се, не заминувајте 

од Него, туку од ден на ден говорете: ‘Јас сум Христов; јас му се предадов 
Нему!’ Молете Го да ви го подари својот Дух и да ве поддржува со Својата 
благодат. И како што сте станале Негово дете, предавајќи се себеси на 
Бога и верувајќи во Него, така и треба да живеете во Него. Апостолот 
вели: ‘Како што го примивте Господа Исуса Христа, онака и живејте во 
Него’”. – Патот кон Христа, 52.
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Понеделник              7. февруари

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА БОЖЈИТЕ ДЕЦА
а. Како Библијата ги опишува вистинските Божји деца? 1 Јованово 

3:1-3; 1 Петрово 1:13-16.
_______________________________________________________________________

„Апостолот (Петар) се трудел на верниците да им укаже на тоа 
колку е важно на своите мисли да не им дозволат да се задржуваат на 
забранетите предмети и своите сили да не ги трошат на безначајни 
и ништожни работи. Оние кои не сакаат да упаднат во стапицата на 
лукавството на сатаната мора да внимаваат на приодите кон својата 
душа и да се трудат да не читаат, да не гледаат и да не го слушаат она 
што наведува на нечисти мисли”.– Делата на апостолите, 518.

б. Кои плодови треба да се откријат во животот на Божјите деца? 
Галатјаните 5:22,23; Римјаните 8:16,17.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Нема никакво растење ниту плод во животот кој е насочен кон 
себеси. Ако сте го прифатиле Христа како личен Спасител, треба 
да заборавите на себе и да се обидете да им помагате на другите. 
Зборувајте за Христовата љубов, говорете за Неговата добрина. 
Извршувајте секоја должност што ќе ви се даде. Носете одговорност за 
душите во своето срце и со сите средства што ви стојат на располагање 
трудете се да ги спасите изгубените. Кога ќе го примите Христовиот 
Дух - духот на несебична љубов и труд за другите - вие ќе растете и 
ќе донесете плод. Во вашиот карактер ќе се покажат доблестите на 
Духот. Вашата вера ќе расте, вашето уверување ќе се продлабочува, 
вашата љубов ќе се усовршува. Сè повеќе ќе го одразувате Христовиот 
лик во сè што е чисто, благородно и убаво...

Христос со длабок копнеж очекува да се покаже во Својата црква. 
Кога Неговиот карактер совршено ќе се репродуцира во Неговиот 
народ, тогаш Тој ќе дојде да ги земе како свои”.– Христовите 
очигледни поуки, 67-69.

в. Како Павле го објаснува плодот на Духот - чистата несебична 
љубов позната како милосрдие? 1 Коринтјаните 13:4-8.

„Љубовта не ѝ се радува на „неправдата, туку се радува со вистината; 
премолчува сè , на сè верува, на сè се надева, сè поднесува”. Таа никогаш 
не може да ја загуби својата вредност; таа е небесна особина. Оној што 
ја има ќе ја внесе како најскапоцено богатство и низ вратата на Божјиот 
град”. – Делата на апостолите, 319. 
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Вторник               8. февруари

4. ВОДЕНИ И ОПОЛНОМОШТЕНИ ОД СВЕТИОТ ДУХ
а. Што прави Светиот Дух за Божјите деца? Римјаните 8:26,27.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Христос, нашиот Посредник и Светиот Дух постојано посредуваат 
во корист на човекот, но Духот не посредува за нас како Христос, Кој 
ја принесува Својата крв пролеана од создавањето на светот; Духот 
делува на нашите срца, поттикнувајќи на молитви и покајание, пофалби 
и благодарност. Благодарноста што тече од нашите усни е резултат 
на тоа што Духот удира по жиците на душата, предизвикувајќи свети 
спомени, будејќи музика на срцето.

Верските служби, молитвите, прославувањето на Бога, покајничките 
признанија на гревот, се издигнуваат од вистинските верници како 
темјан до небесното светилиште, но минувајќи низ расипаните човечки 
канали, тие се толку осквернети што доколку не се очистат со крв, 
никогаш не можат да имаат вредност пред Бога. Тие не се вознесуваат 
во беспрекорна чистота освен ако Посредникот, кој е оддесно на Бога, 
не ги очисти и не ги изведе во Својата праведност, тие не можат да 
бидат прифатливи за Бога. Секој темјан од земните светилишта мора да 
бидат навлажнети со капките на Христовата крв која чисти. Тој ја држи 
пред Отецот кадилницата на Сопствените заслуги, во која нема дамка 
од земната расипаност. Тој ги собира во таа кадилница молитвите, 
пофалбите и исповедите на Својот народ и со нив ја спојува Својата 
беспрекорна праведност. Тогаш темјанот, миризлив со заслугите на 
Христовата жртва на помирување, се издига пред Бога, совршено и 
целосно прифатлив. Потоа се враќаат назад љубезните одговори. 

О, кога сите би увиделе дека сè треба да биде поставено на запалениот 
оган на Христовата праведност, во послушност, покајание, пофалба и 
благодарност. Мирисот на оваа праведност се издигнува како облак 
околу престолот на милоста“. – Selected Messages, bk. 1, p. 344.

б. Ако одржуваме постојана врска со Христос, што ветува Тој 
дека ќе направи за нас? Филипјаните 1:6; 1 Јованово 2:1.

______________________________________________________________________

„Ние ќе мораме често да паѓаме пред нозете на Исус и да плачеме 
поради своите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабруваме! 
Дури и ако непријателот нè надвладеал, Бог не нè отфрла, не нè заборава 
и не нè напушта! Не! Христос се наоѓа од десната страна на Бога, и самиот 
се залага за нас”. – Патот кон Христа, 64.
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Среда              9. февруари

4. БОЖЈА НАМЕРА ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЦА
а. Како Божјата мудра промисла управува со сè што се однесува 

на Неговите деца? Римјаните 8:28.
______________________________________________________________________

„Отецот секогаш бил покрај Христа и можело да му се случи само 
она што Бескрајната Љубов ќе го дозволи за благослов на светот. Тука 
се наоѓал изворот на Неговата, но и нашата утеха. Оној кој е исполнет 
со Христовиот дух, престојува во Христа. Ударот што му е наменет нему, 
паѓа на Спасителот кој од сите страни го штити со својата присутност. 
Сè што доаѓа на него, доаѓа од Христа. Тој нема потреба да се брани од 
злото, бидејќи Христос е неговата одбрана. Ништо не може да го засегне, 
освен ако тоа нашиот Господ не го дозволи. ‘А знаеме дека на оние што 
го љубат Бога... сè им содејствува за добро’ (Римјаните 8:28)”. – Мисли од 
гората, 71.

„Проучувајте ја историјата на Јосиф и Даниел. Бог не ги спречил 
заверите на оние што сакале да им наштетат; но сето тоа го извел на 
добро за Своите слуги, кои меѓу неволјите и борбите ја сочувале својата 
вера и лојалност”. – Здравје и среќа, 487.

б. Иако Бог ја знае иднината на сите, што Тој предодредил за 
животот на Неговите деца? Римјаните 8:29; Јован 1:12.

______________________________________________________________________

„Обезбедени се прекрасни можности за секој кој верува во Христа. 
Никакви ѕидови не можат да спречат некоја душа да биде спасена. 
Предодреденоста, или изборот, за кој зборува Бог, ги вклучува сите оние 
што ќе го прифатат Христа како свој личен Спасител, кои ќе се вратат на 
својата верност, на совршена послушност на сите Божји заповеди. Ова го 
претставува делотворното спасение на еден посебен народ, избран од 
Бога меѓу другите луѓе. Сите кои се спремни да бидат спасени од Христа 
се Божји избраници. Оние кои се послушни се всушност оние кои се 
предодредени од создавањето на светот”. – The Gospel Herald, June 11, 
1902.

в. Објаснете го чекор по чекор процесот што се одвива во наше 
име. Римјаните 8:30.

„Повикот и оправдувањето не се иста работа. Повикот е привлекување 
на грешникот кон Христа и е дело кое го врши Светиот Дух на срцето, 
осведочувајќи го за гревот и повикувајќи го на покајание”. – Selected 
Messages, bk. 1, p. 390.
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Четврток             10. февруари

5. ПЕСНА НА ПОБЕДА
а.  Како Божјата Реч нѐ уверува во победата и како таа ни е 

овозможена? Римјаните 8:31,32.

б.  Што прави Бог за нас кога сме поврзани со Него? Римјаните 
8:33-39.

„Христос е во небесните дворови и посредува за својата црква - 
залагајќи се за оние за кои платил откуп со својата крв. Ниту вековите, ниту 
милениумите не можат да ја намалат силата на Неговата откупителска 
жртва. Ниту животот, ниту смртта, ниту висината, ниту длабината, не 
можат нас да нè одделат од Божјата љубов која е во Исуса Христа; но не 
затоа што ние се држиме толку цврсто за него, туку затоа што Тој нас нè 
држи толку цврсто. Кога нашето спасение би зависело само од нашите 
напори, ние не би можеле да бидеме спасени; меѓутоа, спасението 
зависи од Оној кој стои зад секое свое ветување. Врската со која ние 
сме се фатиле за него може да изгледа слаба и не-сигурна, но Тој нас 
нè сака како наш постар Брат, и сè додека одржуваме таква заедница 
со него, никој не може да нè оттргне од неговите раце”. – Делата на 
апостолите, 552,553.

„Кога Христос ја зел човечката природа, се поврзал со човечкиот род 
со врска на љубовта којашто никаква сила, освен самиот човек, никогаш 
не ќе може да ја раскине. Сатаната постојано ќе ни ги подметнува своите 
стапици за да нè наведе да ја прекинеме таа врска - намерно да се 
одвоиме од Христа. Токму тука е потребно да се чуваме, да се трудиме, 
да се молиме ништо да не нè наведе да одбереме друг господар; 
бидејќи тоа секогаш зависи од нашата слободна волја. Но нека нашите 
очи секогаш бидат вперени во Христа, и Тој ќе нè чува. Гледајќи го Исуса, 
ние ќе бидеме сигурни. Ништо не може да нè оттргне од Неговата рака. 
Гледајќи го секогаш Него ‘ние се преобразуваме во истиот лик од слава 
во слава, како што го прави тоа Господовиот Дух’ (2. Коринтјаните 3:18)”. 
– Патот кон Христа, 72.

Петок                 11. февруари

     ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каква промена се случува кога ќе бидеме посвоени во Божјото семејство?
2. Опишете ги карактеристичните плодови на посвојувањето во Неговото 

семејство.
3. Објаснете ја активноста што божеството сега ја врши во наше име.
4. Зошто не треба да бидеме под стрес кога се соочуваме со неочекувани 

тешкотии?
5. Што се случува кога својот поглед ќе го задржиме на Исус?
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8. лекција       Сабота, 19. февруари 2022

Да ги цениме нашите
 предности

„Што да речеме пак? Зар има неправда во Бога? Никако” 
(Римјаните 9:14).

„Условите за добивање на Божјата милост се едноставни и 
сфатливи. Господ не бара од нас некои болни испаштања за да ни 
биде простено. Не ни се потребни долги и заморни поклоненија, ниту 
вршење на мачни и болни покајнички покори за нашата душа да му 
ја препорачаме на небесниот Отец или да ги окаеме нашите гревови. 
‘Кој ќе го признае и ќе го остави’ својот грев, ‘ќе добие милост’ (Изреки 
28:13)”. – Делата на апостолите, 552.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Патријарси и пророци, 207,208; 
                                         5 Сведоштво, 119,120.
 

Недела                  13. февруари

1. МЕШОВИТ НАРОД
а. Опишете го копнежот на Павле за спасението на својот народ и 

причината која стои зад тоа. Римјаните 9:1-5.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Тоа не била обична желба што ја чувствувал апостолот. Тој постојано 
најсесрдно го молел Бога да му ги отвори очите на Израел кој пропуштил 
Исуса Назареќанецот да го признае како ветен Месија...

Евреите биле од Бога избрана нација преку која Тој имал намера 
да го благослови сиот човечки род. Од нивна средина Бог подигнал 
многу пророци. Тие го претскажале доаѓањето на Откупителот кој, 
според пророштвата, морал да биде отфрлен и погубен од страна на 
оние што биле должни први да го признаат како Месија”. – Делата на 
апостолите, 374.

б. Што постоело меѓу Евреите уште од основањето на нивната нација, 
и што му било добро познато на Бога? Римјаните 9:6-8.
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Понеделник              14. февруари
2. ДРЕВЕН ПРИМЕР 
а. Што треба да научиме од Господовата порака до Ревека за 

иднината на нејзините неродени близнаци? Римјаните 9:10 
–12; Создавање 25:22,23.

„Затоа што имал можност да бира, Бог не го отфрлил тирански Исава 
лишувајќи го од правото на благословите на спасението. Даровите на 
неговата милост преку Христа слободно му се достапни на секого. Човекот 
се запустува единствено ако сам, со сопствен избор, јури во пропаст. Бог во 
својата Реч ги изнел условите под кои секоја душа може да биде избрана 
за вечен живот послушност на неговите заповеди со вера во Христа. Бог 
го избрал карактерот кој е во целосна хармонија со неговите закони, и 
на секого што ќе ја постигне мерката поставена во неговото барање ќе 
му биде дозволено да влезе во царството на славата”. – Патријарси и 
пророци, 207.

б. Која била желбата на Исав, првородениот син, и Јаков, вториот 
син, во однос на првородството? Создавање 25:29-34; Евреите 
12:16,17.

„Исав, како постар по раѓање, имал право на првенство. Но Исав не 
бил наклонет кон верскиот живот, ниту му било грижа за побожноста. 
Барањата и обврските на духовното првородство за него претставувале 
несакани и одвратни ограничувања. Божјиот закон, што претставувал 
услов на божествениот завет склучен со Аврама, Исав го сметал за ропски 
јарем. Наклонет да им попушта на своите телесни желби, кон ништо не 
се стремел толку колку кон слобода да прави што му се допаѓа. Според 
неговото сфаќање, среќата се состоела од богатство, од моќ, веселба и 
уживање во насладите. Се гордеел со неограничената слобода на својот 
див, скитнички живот”. – Патријарси и пророци, 178.

„Изборот со кој засекогаш е одвоен од Божјиот народ тој (Исав) го 
извршил сам и тоа со премисла. Јаков се определил за наследството на 
верата”. – Патријарси и пророци, 208.

„Јаков од мајка си дознал за божественото навестување според кое 
правото на првородство требало да му припадне нему и бил исполнет 
со неискажлив копнеж за предимствата што би ги стекнал со тоа право. 
Не жеднеел за богатсвото на татка си неговиот копнеж се однесувал на 
духовното предимство што му припаѓало на првенецот. Да одржува 
блиски духовни односи со Бога, како што го правел тоа праведниот Аврам 
да принесува жртви на помирување за своето семејство да биде еден од 
предците на избраниот народ и на ветениот Месија да го наследи вечното 
и непоминливо богатство опфатено со благословите на заветот тоа биле 
предимствата и почестите со кои гореле неговите најсесрдни желби. 
Неговите мисли постојано биле упатени кон она што допрва ќе дојде и тој 
сакал да ги сфати невидливите благослови на иднината”. – Патријарси и 
пророци, 178,179.
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Вторник              15. февруари

3. ПРАВЕДЕН И СОЧУВСТВИТЕЛЕН
а. Што се открива во Божјата правда во почитувањето на Јаков? 

Римјаните 9:13,14.
_______________________________________________________________________

„Затоа што имал можност да бира, Бог не го отфрлил тирански Исава 
лишувајќи го од правото на благословите на спасението. Даровите 
на неговата милост преку Христа слободно му се достапни на секого. 
Човекот се запустува единствено ако сам, со сопствен избор, јури во 
пропаст. Бог во својата Реч ги изнел условите под кои секоја душа може 
да биде избрана за вечен живот послушност на Неговите заповеди со 
вера во Христа. Бог го избрал карактерот кој е во целосна хармонија 
со Неговите закони, и на секого што ќе ја постигне мерката поставена 
во Неговото барање ќе му биде дозволено да влезе во царството на 
славата. Сам Христос рекол: ‘Кој верува во Синот, има вечен живот; 
а кој не верува во Синот, нема да види живот’ (Јован 3:36). ‘Не секој 
што Ми вели: Господи, Господи, ќе влезе во царството небесно, туку 
оној што ја исполнува волјата на Мојот Отец небесен’ (Матеј 7:21). А 
во Откровението Тој изјавува: ‘Блажени се оние што ги исполнуваат 
заповедите Негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да 
влезат во градот низ портите’ (Откровение 22:14). Тоа е единствена 
можност на избор изложена во Божјата реч во врска со конечното 
спасение на човекот.

Одбрана е секоја душа која своето спасение го гради ‘со страв и 
трепет’. Избран е оној кој сака да се вооружи ‘во сето оружје Божјо’ 
и истрајно да се бори во борбата на верата. Избран е оној кој сака да 
стражари во молитва, кој го истражува Светото писмо и не дозволува 
да биде поттикнат или наговорен на зло. Избран е оној кој во верата 
ќе остане цврст и постојан, прифаќајќи го секој збор што излегува 
од Божјата уста. Благодетите и можностите на откупувањето му се 
достапни на секого; плодовите на откупувањето ќе ги уживаат оние што 
ќе ги исполнат поставените услови”. – Патријарси и пророци, 207,208.

б. Кое безвременско начело му го открил Бог на Мојсеј во врска 
со Неговото сочувство? Излез 34:5-7; Римјаните 9:15,16.

„За Бога не смееме да мислиме дека е само судија кој е подготвен да 
нѐ казни. Тој го мрази гревот; меѓутоа, од љубов кон грешниците се дал 
Себеси, во лицето на Исуса Христа, за сите оние што сакаат да можат да 
бидат спасени и вечно благословени во царството на славата. Самиот 
Господ го открил Својот карактер што сатаната лукаво го прикажувал во 
лажна светлина”. – 5 Сведоштво, 633.
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Среда               16. февруари

4. ФАРАОНОТ
а. Како сите треба да ја препознаат опасноста од ставот на 

фараонот кога Мојсеј му ја дал божествената заповед да го 
ослободи Израел од ропството? Римјаните 9:17; Второзаконие 
5:1,2.

_______________________________________________________________________

б. Зошто срцето на фараонот станувало сè потврдо и потврдо 
и зошто тоа претставува предупредување за сите нас? Излез 
7:3,4; Евреите 4:7.

„Бог никого не го уништува. Секој што е уништен, се уништил 
самиот себе. Секој што ги задушува опомените на совеста, сее семе на 
неверување, а тоа ќе донесе сигурна жетва. Во старо време, отрфлајќи 
ја првата Божја опомена, фараонот посеал семе на тврдоглавост, па и 
пожнеал тврдоглавост. Бог не го принудил да не верува. Семето на 
неверување што го посеал донело род од ваков вид. И така неговиот 
отпор продолжил сè додека со свои очи не ја видел својата уништена 
земја, студеното мртво тело на својот првенец, на сите првенци во својот 
дом и во сите семејства во своето царство, сè додека водите на Црвеното 
Море не се затвориле над неговите коњи, бојни коли и војници. Неговата 
историја е страшна слика за вистинитоста на зборовите дека: ‘Што ќе си 
посее човекот, тоа и ќе си жнее’ (Галатјаните 6:7). Ако луѓето го сфатат ова, 
ќе бидат внимателни какво семе ќе посеат”. – Христовите очигледни 
поуки, 84,85.

„Не била потребна никаква натприродна сила за да се стврдне срцето 
на царот. Бог му дал на фараонот најубедливи докази за својата моќ, но 
владетелот упорно одбивал да ја прими светлината. При секоја пројава 
на бесконечната сила што тој ја отфрлил, станувал сѐ порешителен во 
своето опирање. Семето на бунт што е посеано кога го отфрлил првото 
чудо донело своја жетва. А кога се осмелил да продолжи со таквото 
однесување и бидејќи неговата упорност постојано растела, срцето му 
станувало сѐ потврдо додека најпосле не го видел студеното мртво лице 
на својот првенец”. – Патријарси и пророци, 268.

„Тоа што се случило со фараоновото срце ќе се случи со секоја душа 
што занемарува да ја негува светлината и да оди во нејзините зраци. 
Бог никого не уништува. Грешникот се уништува самиот себе со своето 
непокајание. Кога некој еднаш ќе занемари да ги послуша повиците, 
опомените и укорите на Светиот Дух, неговата совест станува закоравена 
и вториот пат ќе му биде уште потешко да се покори од порано. И така со 
секое повторување станува сѐ потешко”. – 5 Сведоштво, 120.
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Четврток            17. февруари

5. ВРЕМЕ Е ЗА ОДЛУКА

а. Како перото на вдахновението укажува на свечената реалност 
со која се соочува секој смртник? Римјаните 9:18-20.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сега е време да се подготвиме и да бидеме подготвени за страшното 
искушение што претстои - а без светост никој нема да го види Бога. Никој 
да не вели: ‘Мојот пат е скриен од Господа, Бог не знае ништо за моите 
патишта’. Сега можеби не е доцна. Сега можеби ќе можеш да се покаеш. 
Но, дури и ако е напишано простување покрај вашето име, ќе претрпите 
страшна загуба;  зашто лузните што сте ги нанеле на вашите души ќе 
останат.

О, како може некој кој ја има светлината на вистината, славната 
светлина што му е дадена од Бога, да се спротивстави на Божјите дела 
и судови, со тоа што ќе греши против Него и ќе го прави токму она што 
Бог му рекол во Својот збор да не го прави? Како може тие да бидат 
толку заслепени од сатаната за да го обесчестат Бога во Неговото лице 
и да ги осквернат нивните души со свесно грешење? Апостолот вели: 
‘Бидејќи станавме глетка за светот - на ангелите и на луѓето’. Дали овие 
грешници - или да ги наречам лицемери - ќе прашаат во Сион: ‘На кој 
начин сум глетка за светот - на ангелите и на луѓето?’ Одговорете сами: 
Злоупотребувајќи ја светлината, предностите и благодатта кои Бог ми 
ги дал, преку непристојни дела кои ја расипуваат и валкаат душата. Со 
тврдењето дека го познавам Бога, дали во исто време го исклучувам 
од мислите и го заменувам со некој идол? Дали со својот пример ги 
наведувам другите лесно да го сфатат гревот?“ – Testimonies to Ministers, 
p. 447.

б. Која сцена секогаш треба да остане јасно врежана во нашиот 
ум? Римјаните 9:21-23.

Петок               18. февруари

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Од каде знаеме дека крвното сродство не гарантира спасение?
2. Зошто Јаков нашол поголема милост во Божјите очи од Исав?
3. Што ме учат за Бога искуствата на Јаков и Мојсеј?
4. Како да го избегнам духовното самоубиство, чекор по чекор, што го избрал 

фараонот?
5. Како изборите што ги правам сега влијаат на мојата вечна судбина? 
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9. лекција          Сабота, 26. февруари  2022

Семоќноста на 
семоќниот Бог

„А Исаија извика за Израел: ‘Кога Израеловите синови би биле 
бројни како морскиот песок, само остатокот ќе биде спасен’, зашто 
ќе го заврши делото и ќе реши по правда: ‘Господ ќе го изврши во 
потполност словото на земјата’” (Римјаните 9:27,28).

„Оној што владее на небесата е единствен што го гледа крајот уште од 
почеток - единствен на кого еднакво му се познати тајните на минатото 
и на иднината, и единствен кој, од онаа страна на болката, на темнината 
и пропаста предизвикани со гревот, го гледа остварувањето на своите 
намери на љубовта и благословите”. – Патријарси и пророци, 43.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Делата на апостолите, 372-382.

Недела                  20. февруари

1. БОЖЈИ ИЗРАЕЛ
а. Кои се карактеристиките на Аврамовите деца? Јован 8:37-39; 

Создавање 26:5.

„Евреите тврделе дека потекнуваат од Аврам; но со тоа што не ги 
правеле делата на Аврам, тие докажале дека не се негови вистински 
деца. Само оние кои се во духовна хармонија со него се сметаат за 
негови вистински потомци”. – This Day with God, p. 183.

„А апостол Павле кажува: ‘Оние што се потпираат на верата, се синови 
Авраамови’ (Галатјаните 3:7). Но Аврам својата вера ја посведочил со 
дела... Апостол Јаков кажува: ‘Верата, ако нема дела, сама по себе е 
мртва’ (Јаков 2:17). А Јован, кој толку се задржувал на љубовта додава: 
‘Бидејќи љубовта кон Бога се состои во ова: да ги пазиме заповедите 
Негови, а Неговите заповеди не се тешки’ (1. Јованово 5:3)”. – Патријарси 
и пророци, 153,154.

б. Што секогаш имаат на ум денешните вистински Израелци? 
Римјаните 9:24-29.
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Понеделник            21. февруари

2. БОЖЈАТА БЛАГОДАТ ОТКРИЕНА 

а. Зошто Бог бил принуден да го отфрли Израел како нација? 
Римјаните 9:31-33; 10:1-3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Водачите на еврејскиот народ очигледно не ја оствариле целта 
што ја поставил Бог пред својот избран народ. Оние на кои Господ 
им ја доверил вистината, се покажале недостојни за таква доверба и 
Тој одбрал други да го извршуваат неговото дело. Сега тие водачи во 
своето слепило му дале полн замав на она што го нарекувале праведен 
гнев против оние кои ги отфрлиле нивните омилени доктрини. Не 
ја признавале ниту можноста дека самите не ја сфаќаат правилно 
Божјата реч или дека погрешно ги толкуваат и ги применуваат светите 
списи. Постапувале како наполно да го загубиле разумот”. – Делата 
на апостолите, 78.

б. Зошто незнабошците можеле да бидат „накалемени“ како 
наследници на Божјото царство? Римјаните 9:30; 10:9-13; 
Исаија 42:6,7.

„Спасителот сакал на своите ученици да им ја изложи вистината 
за уривање на ‘преградниот ѕид што го делеше’ Израел од другите 
народи, вистината дека незнабошците преку евангелието можат 
да станат ‘сонаследници’ со Евреите и ‘соучесници во ветувањето 
во Исуса Христа’ (Ефесјаните 2:14; 3:6). Таа вистина била делумно 
откриена кога ја наградил верата на капетанот во Капернаум и кога 
им го проповедал евангелието на жителите на Сихар. Уште појасно се 
покажала при Неговата посета на Феникија, кога ја исцелил ќерката 
на жената Хананка. Тие настани им помогнале на учениците да сфатат 
дека меѓу оние што мнозина ги сметале за недостојни за спасението, 
се наоѓаат души кои копнеат за светлината на вистината.

Така Христос продолжувал да ги поучува своите ученици на 
вистината дека во Божјото царство не постојат територијални 
граници, касти ниту аристократија и дека мораат да одат кај сите 
нации, носејќи им ја пораката за љубовта на Спасителот. Но тие дури 
подоцна наполно сфатиле дека Бог сторил ‘од една крв сите народи да 
се населат по целата земја, откако им определил одредени времиња 
и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога, та нема ли 
некако да го напипаат и најдат, бидејќи Тој не е далеку од ниеден од 
нас’ (Дела 17:26,27)”. – Делата на апостолите, 19,20.
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Вторник               22. февруари

3. БОГ ГО САКА ЦЕЛИОТ СВЕТ
а. Објаснете го контрастот помеѓу лагата на сатаната и Божјиот 

непристрасен план за човечкиот род. Галатјаните 3:28; 1 
Тимотеј 2:3-6; 2 Петрово 3:9.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христос сакал да ги спаси сите. Тој не можел да поднесе некој да биде 
изгубен. О, кога човечкото семејство би можело да ги види последиците 
од гревот во злосторствата, насилството и криминалот што постојат 
во светот! Кога би можеле да видат како Божјиот лик во човекот бил 
преобразен во подобие на сатаната!“. – That I May Know Him, p. 67.

„(Христос) умрел со најсрамна смрт и принел целосна и потполна 
жртва за никој да не загине, туку сите да дојдат до покајание. Тој 
направил помирување за секоја верна душа која се кае, за да можат сите 
во Него да го најдат носителот на гревот“. – That I May Know Him, p. 100.

„Божја волја не е некој да загине, туку сите да добијат вечен живот“. – 
Testimonies to Ministers, p. 394.

„Сите се едно во Христа. Полот, статусот, националноста или бојата 
на кожата не можат да ги воздигнат или понижат луѓето. Карактерот го 
прави човекот. – Christian Service, p. 218.

б. Каква задача му е дадена на сиот Божји народ? Матеј 28:18-20; 
Римјаните 10:14,15.

„На средбата одржана на една гора во Галилеја се собрале сите 
верници кои можеле да бидат повикани“. – Копнежот на вековите, 818.

„Облечен со неограничена власт, им дал налог на Своите ученици: 
‘Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, и 
Синот, и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат сè што сум ви заповедал; и ете, 
Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот’ (Матеј 28:19,20)“. 
– Копнежот на вековите, 819.

„Спасителот, сакал кога Тој ќе се вознесе на небото да посредува за 
човекот, Неговите ученици да го продолжат делото кое Тој го започнал... 
Бог сака секоја душа која ја познава вистината да се потруди и други да 
придобие за вистината, за и тие да ја засакаат“. – 9 Сведоштво, 103.

„Господ Исус сака да соработува со оние, кои можат да станат слободни 
канали, преку кои луѓето ќе ја примаат Неговата благодат. Прво нешто 
што треба да го научат сите оние што сакаат да станат Божји соработници 
е поуката за недоверба во самиот себе и тогаш ќе бидат подготвени на 
себе да го примат Христовиот карактер. Тоа не може да се добие преку 
образование во највозвишените научни школи. Тоа е плод на мудроста, 
која се добива единствено од божествениот Учител“. – Копнежот на 
вековите, 249.
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Среда

4. ПОВИК НА АКЦИЈА
а. Со оглед на неверојатната Божја грижа за светот во кој има 

расправии, каков повик за акција треба секој од нас да 
прифати? 1 Коринтјаните 12:13; Римјаните 11:1-4.

_______________________________________________________________________

„Нека брзо се организираат и обединат работниците кои ќе одат на 
работа во Христовиот Дух, двајца по двајца, следејќи ги Неговите планови. 
Дури и да се појави некој Јуда меѓу работниците, Господ ќе се погрижи за 
делото. Неговите ангели ќе одат напред и ќе го подготват патот. Пред тоа 
време, жителите на секој голем град треба да ја слушнат веста која ќе ги 
тестира, а илјадници луѓе треба да се доведат до спознание за вистината. 
Разбудете ги црквите, извадете ги светилките под садовите.

Каде се луѓето кои ќе работат, ќе учат и ќе се мачат во молитва 
онака како што правел Христос? Не треба да ги ограничуваме нашите 
напори само на неколку места. ‘Ако ве бркаат од еден град, бегајте 
во друг’. Следете го Христовиот план. Тој секогаш барал можности за 
лична работа, секогаш бил подготвен да ги заинтересира и привлече 
луѓето да ги проучуваат Светите списи. Тој трпеливо работел со луѓе 
кои не поседувале интелектуално знаење за вистината. Сè додека не ја 
сфатиме вистинската состојба на нештата, додека трошиме премногу 
време планирајќи како да стигнеме до душите кои пропаѓаат, сатаната е 
активен и смислува како да ни го блокира патот... 

Премногу труд е вложен да се подигнат цркви на неколку 
привилегирани локации. Не трошете толку финансиски средства и 
време на други места како што тоа беше случајот во местото...“ – Medical 
Ministry, p. 303.

б. Објаснете каков треба да биде нашиот однос и должност кон 
еврејскиот народ што живее денес. Римјаните 11:5,11,17-21.

_______________________________________________________________________

„Делото за Евреите, како што е наведено во единаесеттото поглавје 
од посланието до Римјаните, е дело кое треба да се третира со посебна 
мудрост. Тоа е дело кое не смее да се игнорира. Божјата мудрост мора 
да допре до нашиот народ. Со сета наша мудрост и праведност, мораме 
да го расчистиме царскиот пат. На Евреите треба да им се даде секоја 
можност да дојдат до светлината“.– The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1079. 

в. Како Божјото владеење ја открива Неговата милост? Римјаните 
11:22-25.

23. февруари
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Четврток             24. февруари

5. СЈАЈ ПРОТИВ ТЕМНИНАТА
а. Опишете ја последната порака што секој од нас треба да ја 

сподели со оние со кои доаѓаме во контакт. Исаија 40:10; 
Римјаните 11:30-32.

„Оние што го очекуваат доаѓањето на Младоженецот треба да им 
кажат на луѓето: ‘Еве Го вашиот Бог!’ Последните зраци на милосрдната 
светлина, последната порака на милоста што му е дадена на светот, 
е откривање на Неговиот карактер на љубовта. Божјите деца треба 
да ја манифестираат Неговата слава. Со својот живот и карактер, тие 
треба да откријат што направила Божјата благодат за нив. 

Светлината на Сонцето на правдата треба да свети во добри дела - 
со зборови на вистината и со свети постапки...

Практичната работа ќе има многу поголем ефект од проповедите... 
Ако Христос престојува во нас, нашите срца ќе биде исполнети со 
божествено сочувство. Запечатените извори на искрената, Христолика 
љубов ќе бидат отпечатени“. – Христовите очигледни поуки, 415-
417.

б. Опишете го искуството на вистинскиот Божји Израел на крајот 
од земната историја - и причината за тоа. Откровение 12:17; 
14:12; Римјаните 11:33.

„Во ова последно време, Господ во голема мера ќе работи на начин 
кој е многу различен од вообичаениот ред на нештата и е спротивен 
на секое човечко планирање. Меѓу нас има луѓе кои секогаш ќе сакаат 
да го контролираат Божјото дело, па дури и да диктираат што треба да 
се работи, додека делото ќе оди напред под водство на ангелот кој се 
придружува на третиот ангел во пораката што ќе му биде дадена на 
светот. Бог ќе користи начини и средства преку кои ќе се види дека ги 
презема уздите во Свои раце“. – Evangelism, p. 118.

Петок              25. февруари
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како можам поцелосно да развијам духовна сила како онаа на Аврам?
2. Што треба да има на ум секој христијанин во ова време на разлики?
3. Како можам да развијам вера која Бог ја препорачува меѓу незнабошците? 
4. Во Христовата сила, што можам да направам за да придобијам души за 

Него?
5. Како може да биде практично моето споделување на пораката на третиот 

ангел? 
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Сабота, 5. март 2022 

Дар во првата сабота 
за црквата во Keilor Park,  

Австралија

Дом на околу пет милиони луѓе, 
Мелбурн, Викторија, е најјужниот 
главен град на австралиското копно. 
Реформното движење на АСД овде е 
присутно повеќе од педесет години.

Во 1972. година беше изградена 
црковна зграда во западните предградија 
на Keilor Park, со волонтерски напори. Кога с е 
градеше, се мислеше дека оваа зграда ќе биде 
доволно голема. Сепак, со текот на годините нашето членство растеше, се 
родија многу деца, па се зголеми и бројот на посетители во црквата. 

Откако половина век стоеше како светилник на заедницата, црковната 
зграда во Keilor Park сега има потреба од сериозни поправки. Исто така, таа 
стана премала да го смести зголемениот број на оние кои присуствуваат 
на богослужбите. Во последните години темелите околу црковниот објект 
почнаа да тонат, а ѕидните и покривните конструкции не можат да го издржат 
ваквото поместување на темелите. Тоа би барало многу комплицирани и 
скапи поправки. 

По долго размислување, браќата дојдоа до заклучок дека реставрацијата 
на црквата би било најдоброто, наједноставното и најисплативото решение. 
Значи, наша желба е да ја довршиме изградбата на една поголема црква во 
која ќе го славиме Бога и ќе им сведочиме на луѓето околу нас. Ние исто така 
планираме и изградба на нова трпезарија за школа за готвење, здравствени 
предавања и други јавни активности.

Го добивме потребното одобрение од локалните власти, изготвивме 
планови за градба и сега сме во фаза на добивање градежна дозвола.

До моментот кога оваа молба ќе стигне до вас, изградбата ќе биде 
започната а на членовите и пријателите на црквата во Keilor Park им треба 
вашата помош. Градежна дозвола бара паркингот да биде покриен со 
асфалт, што значително ни ги зголеми трошоците. Ние очекуваме дека 
завршувањето на овој проект ќе чини скромни 450.000 австралиски долари. 
До денес успеавме да собереме 220.000 долари, а ние имаме многу 
членови, пријатели, па дури и соседи во нашата црква кои се подготвени 
да го жртвуваат своето време за да ни помогнат во изградбата на нашата 
нова црковна зграда. „Да станеме и да градиме“ (Неемија 2:18)! Ве молиме 
придружете се во овој потфат и помогнете ни да го завршиме овој светилник 
за западниот дел на Мелбурн. Ви благодариме, и нека Бог го благослови 
секој донатор!

Вашите браќа и сестри од Австралиската Унија
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10. лекција          Сабота, 5. март 2022

Преобразени од
Божјата љубов

„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).

„Сите ние треба со сето свое битие да ѝ се посветиме на Божјата служба 
и да се трудиме таа жртва да ја сториме колку што е можно посовршена. 
Бог ќе биде задоволен само тогаш ако му го дадеме најдоброто што го 
имаме. Секој оној што го љуби со сето срце, ќе сака да му го посвети 
најдобриот дел на својот живот и постојано ќе се труди сите сили на 
своето битие да ги доведе во хармонија со законите на природата, со 
што неговите умни и духовни способности, како и подготвеноста да му 
послужи на Бога, ќе бидат потпомогнати”. – Патријарси и пророци, 352.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                        5 Сведоштво, 275-281.

Недела                      27. февруари

1. ЖИВА ЖРТВА
а. Кој свечен апел е упатен до секој од нас? Римјаните 12:1.

„Бог изрично заповедал дека секоја жртва што му се принесува нему 
мора да биде здрава и без мана (Излез 12:5). Свештениците биле должни 
да прегледаат секое животно што било доведено за жртва и да вратат 
секое кај кое ќе најдат некаква фаличност. Само онаа жртва што била ‘без 
мана’ можела сликовито да ја претставува апсолутната чистота на Оној 
кој бил очекуван да го принесе својот живот на жртва како ‘непорочното 
и чисто Јагне’ (1. Петрово 1:19). Апостол Павле упатува на таа жртва за 
да покаже какви треба да бидат Христовите следбеници“. – Патријарси 
и пророци, 352.

б. Каде се случува вистинската преобразба? Римјаните 12:2.

„Христос бара сѐ. Ако би барал помалку од тоа, тогаш жртвата што 
ја поднел за ние да се воздигнеме до тоа ниво би била прескапа и 
преголема. Нашата света вера бара да се одвоиме од светот. Ние не треба 
да се прилагодувме на светот или на оние што безживотно ја исповедаат 
верата само на зборови. ‘Туку променете се со обновување на својот ум’, 
кажува апостолот. Тоа е пат на самоодрекување“. – 1 Сведоштво, 240.
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Понеделник              28. февруари

2. СТАНЕТЕ СИРОМАШНИ ПО ДУХ
а. Бидејќи сме верници, на што е предупреден секој од нас за 

својата состојба? Римјаните 12:3; Проповедник 7:16.

„Има едно зло меѓу нас кое треба да се искорени. Браќата слободно 
гледаат и зборуваат за наводните недостатоци на другите, кога самата 
таа слобода открива одлучувачки недостатоци во нив. Со тоа сакаат да 
покажат колку се мудри и бистри во своето расудување. Поради нивниот 
недостаток, Бог не може да им го даде Својот посебен благослов, 
бидејќи тогаш тие би биле уште повозвишени и на тој начин би нанеле 
уште поголема штета на скапоценото дело на вистината. Бидејќи светот 
бил лишен од знаењето за Бога, Исус дошол на овој свет да го даде овој 
бесценет благослов - знаењето за карактерот на нашиот небесен Татко“. 
– Testimonies to Ministers, p. 193.

б. Какви апели Христос упатува до сите нас, заблудените грешници 
какви што сме? Матеј 5:3,5; 11:28-30.

„(Матеј 11:30). Мораме да одиме во Христовата школа и да се поучиме 
од Неговата кротост и понизност. Избавувањето е процес со кој душата 
се обучува за Небото. Тоа обучување значи познавање на Христа. Тоа 
подразбира ослободување од идеите, навиките и практиките стекнати 
во школата на кнезот на темнината. Душата мора да се ослободи од сѐ 
што е во спротивност со верноста кон Бога.

Во Христовото срце, кое било во совршена хармонија со Бога, царувал 
совршен мир. Никогаш не се воздигал поради одобрувањата, ниту ја 
загубил храброста поради прекорите или разочарувањата. Останувал со 
бодар дух и во најголемото спротивставување и најсуровите постапки. 
Меѓутоа, многумина кои тврдат дека се Негови следбеници се загрижени 
и вознемирени, бидејќи се плашат да се доверат себеси на Бога. Тие не 
се предаваат целосно, плашејќи се од последиците од кои едно такво 
предавање ги повлекува со себе. Ако целосно не се предадат, тие не 
можат да најдат мир“. – Копнежот на вековите, 330,331.

„Никој освен Бог не може да ја покори гордоста на човечкото срце. 
Сами не можеме да се спасиме. Не можеме сами да се преродиме. Во 
небесните дворови нема да се пее песната: ‘Мене, кого го возљубив, 
измив, откупив, слава и чест, благослов и пофалба. Но, ова е главната 
тема на песната, која ја пеат многумина овде на овој свет. Тие не знаат 
што значи да се биде кроток и смирен по срце; и не се трудат да го 
избегнат тоа. Целото евангелие е сумирано во учењето за Христос,  
Неговата кротост и понизност“.– Testimonies to Ministers, p. 456.
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Вторник              1. март

3. ВО КРУГОТ НА ХРИСТИЈАНИТЕ
а. Како Павле ја илустрира работата на црквата? Римјаните 

12:4,5; 1 Коринтјаните 12:12-23.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Споредувајќи ја црквата со човечкото тело, апостолот сликовито го 
прикажал присниот и хармоничниот однос што треба да постои меѓу 
сите верници на Христовата црква“. – Делата на апостолите, 317.

б. Што очекува Бог од сите членови на Неговата црква? Ефесјаните 
4:1-3,12,13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Ви укажувам на зборовите на апостол Павле во четвртото поглавје 
од Ефесјаните. Целото ова поглавје содржи поуки кои Бог сака да ги 
научиме и практикуваме.

Во четвртото поглавје од Ефесјаните, Божјиот план е откриен толку 
јасно и едноставно така што сите Негови деца можат да се држат 
до вистината. Овде јасно се одредени средствата за да се зачува 
единството во Неговата црква, за нејзините членови да можат да 
му откријат на светот едно здраво верско искуство“. – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1117.

в. Објаснете ги клучевите за слатката хармонија во црквата. 
Римјаните 12:9.

„Божествената љубов најтрогателно апелира на срцето, повикувајќи 
нè нас да го покажеме истото она нежно сочувство што го красело 
Христа. Вистинска љубов кон Бога негува само оној кој несебично ги 
љуби своите браќа. Вистинскиот христијанин нема да дозволи душите 
што се наоѓаат во некоја опасност, или кои имаат некоја потреба, 
да си заминат непредупредени или незгрижени. Тој не е далеку од 
заблудените и не ги остава да тонат уште подлабоко во несреќата и во 
обесхрабрувањето и да паднат на боиштето на сатаната“. – Делата 
на апостолите, 550.

„Мораме да го бараме Господа во понизност и скрушеност, 
исповедајќи ги своите гревови и доаѓајќи во блиско единство еден 
со друг. Браќа и сестри, молете се, молете се за себе и за доброто на 
другите“. – The Review and Herald, April 29, 1909.
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Среда               2. март

4. РЕАЛНОСТА НА ЧОВЕЧКАТА ПРИРОДА
а. Дури и ако со години го исповедаме христијанството, што 

треба постојано да паметиме? Еремија 17:9; 1 Коринтјаните 
8:1 (последен дел).

„Облиците на неверување се различни, бидејќи сатаната ја користи 
секоја прилика да вгради некои свои атрибути. Во срцето постои 
природна тенденција да се воздигне и возгордее поради постигнатите 
успеси. Но, во Божјото дело нема место за самовозвишување. Колку и 
да сте интелигентни, колку и да сте вредни и ревносни во својата работа, 
ако не ја напуштите својата склоност кон гордост и не дозволите да 
бидете водени од Божјиот Дух, ќе го изгубите тлото.

Духовната гордост и куцањето во духовниот живот се доказ за духовната 
смрт во душата; оние кои имаат такво искуство ретко прават прави 
патеки за своите нозе. Ако се храни гордоста, таа ќе ги расипе и отруе 
дури и најдобрите способности на умот, кои со примањето на Божјата 
благодат би можеле да станат вистински благослов. Самовозвишувањето 
ги замаглува и валка вистинските победи кои, доколку славата би му 
била дадена само на Бога, би можеле да бидат мирис на живот за живот. 
Можеби изгледа дека тоа се мали нешта, но така посеаното семе дава 
сигурна жетва. Токму овие мали гревови, толку обични што често се 
незабележани, сатаната ги користи во својата служба“. – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1080.

б. Кој став, иако честопати потценет, всушност е најголемиот 
доказ за вистинското христијанство? Филипјаните 2:3; 
Римјаните 12:10.

„Бог бара од Своите следбеници многу повеќе отколку што мнозина 
сфаќаат... Ако не успееме да го достигнеме стандардот што ни е 
поставен во Неговата Реч, со ништо нема да можеме да се оправдаме 
на Божјиот ден.

Павле сака да правиме разлика меѓу чистата, несебична љубов 
која е поттикната од Светиот Дух и празната и лажна љубов со која 
изобилува светот. Овој гнасен фалсификат измамил многу луѓе. Таа 
сака да ја избрише разликата помеѓу доброто и злото, сожалувајќи го 
престапникот, наместо верно да му укаже на неговите грешки. Таквото 
однесување никогаш не произлегува од вистинското пријателство. 
Духот со кој е поттикнат живее само во телесното срце. Христијанинот 
кој сака да биде благ и милосрден и која сака да проштева не може 
да чувствува хармонија со гревот... Христовиот Дух ќе нѐ натера да го 
мразиме гревот, но да бидеме подготвени за секаква жртва за да го 
спасиме грешникот”. – 5 Сведоштво, 171.
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Четврток             3. март
5. ДА СЕ ОДВИКНУВАМЕ ОД ФОКУСОТ КОН СВЕТОТ
а. Бидејќи живееме во мошне интензивно време, кои 

урамнотежени опомени треба да се рефлектираат во нашите 
животи? Римјаните 12:11; 1 Јованово 2:15-17.

„Чекањето, бдеењето и будноста мора да се комбинираат. Нашиот 
живот не смее да биде исполнет со трка за земно богатство, на штета на 
личната побожност и службата која Бог ја бара од нас. Ние не треба да 
бидеме мрзеливи во своите работи, туку треба да бидеме горливи во духот, 
служејќи му на Господа. Светилките на нашите души мора секогаш да бидат 
подготвени и ние мораме секогаш да имаме масло на благодат во нашите 
садови. Ние мораме посебно да внимаваме на тоа да не назадуваме во 
духовен поглед, за да не нѐ изненади Господовиот ден како крадец во ноќно 
време. Не смееме да мислиме дека овој ден е далеку. Тој е близу, и ниеден 
човек не смее да каже во своето срце, а уште помалку преку своите дела: 
‘Господарот мој уште за долго време нема да дојде’ (Матеј 24:48), бидејќи, 
ако прави така, делот ќе му биде со лицемерите и безбожниците.   

Ми беше покажано дека Божјиот народ се наоѓа во голема опасност; 
мнозина се жители на оваа земја; нивните интереси и чувства се врзани 
за овој свет. Тие не даваат добар пример. Светот е измамен во поглед на 
животот на мнозина кои исповедаат големи и благородни вистини...

Братот А. ми беше прикажан како претставник за мнозина кои се наоѓаат 
во слична положба. Таквите никогаш не биле незаинтересирани кога е во 
прашање дури и најмала световна корист. Тие стекнале имот со вредна 
работа, со тактичност во разумно инвестирање, преку тргување, и тоа не 
со голема, туку со незначајна сума на пари. Но постапувајќи на таков начин 
тие развиле способности неспоиви со развојот на христијанскиот карактер...

Сите способности што ги поседуваат луѓето всушност му припаѓаат на Бога. 
Приврзаноста кон овој свет и приспособувањето кон неговите гледишта се 
категорично забранети во Божјата Реч. Кога силата на преобразувачката 
Божја благодат ќе се почувствува во срцето, таа ги води дури и оние кои биле 
целосно наклонети кон светот на патот на милосрдието во секој поглед“. – 5 
Сведоштво, 276,277.

Петок               4. март
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како мојата посветеност на Христа треба да влијае на начинот на кој 
размислувам?

2. На кој начин сјаат кротките за разлика од оние кои поседуваат типична 
човечка природа?

3. Како можам да бидам поактивен во промовирањето на единството во 
мојата црква? 

4. На кој начин грижата за моите браќа повеќе отколку за самиот себе ќе ми 
биде на корист?

5. Од какви световни мисли треба да се одвикнам? 
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 11. лекција         Сабота, 12. март 2022 

      Меѓу пријателите и 
     непријателите

„Не допуштај злото да те победи, туку победи го злото со добро” 
(Римјаните 12:21).

„Да се биде голем во царството Божјо значи да се биде понизен како 
мало дете, во едноставноста на верата и чистотата на љубовта. Мора да 
се надмине секоја гордост, да се отфрли секоја амбиција за превласт, а да 
се охрабрува само кротоста и довербата на мало дете”. – 5 Сведоштво, 
130.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                  Здравје и среќа, 483-496.

Недела                  6. март

1. ПОТПИРАЊЕ НА ВЕЧНАТА МИШКА
а. Дури и кога животот изгледа мрачен, каков треба да биде 

нашиот став? Римјаните 12:12. 
„Сите имаат неволји, болки кои тешко се поднесуваат, искушенија на 

кои тешко се спротивставуваат. Немојте за своите тешкотии да им кажувате 
на смртниците како што сте и вие, туку изнесете сè пред Бога во молитва. 
Придржувајте се кон правилото никогаш да не изговарате ниту еден збор 
на сомневање или обесхрабрување. Со своите зборови на надеж и на света 
радост, вие можете многу да сторите да го разведрите животот на другите и 
да ги подржите во нивните напори”. – Патот кон Христа, 119.

„Нема такво време и место кое не е прикладно за молитва. Не постои 
ништо што би можело да нè спречи да го подигнеме своето срце во духот 
на искрената молитва. Среде мноштвото на улица, окупирани со работните 
обврски, ние можеме да му упатиме молитва на Бога и да побараме 
божествено водство, како што го сторил тоа Немија додека го изнесувал 
своето барање пред царот Артаксеркс. Место за разговор може да се најде 
каде и да се наоѓаме. Вратата на нашите срца мора секогаш да биде отворена, 
постојано треба да се повикува Христос да дојде во нас како небесен гостин.  

Иако околу нас може да владее заразена, расипана атмосфера, ние не 
мораме да ги вдишуваме нејзините лоши испарувања, туку можеме да 
живееме во чистата атмосфера на Небото. Можеме да им го затвориме 
секој пристап на нечистите мечти и несвети мисли, ако искрено со молитва 
ја издигнеме нашата душа во Божјата близина. Оние кои го отвориле 
своето срце за да примат поддршка и благослов од Бога, ќе одат во посвета 
атмосфера од оваа на земјата и ќе одржуваат постојана врска со Небото”– 
Патот кон Христа, 99.
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Понеделник             7. март
 

2. ОТВОРЕНО СРЦЕ, ОТВОРЕН ДОМ 

а. Наведете една драгоцена христијанска особина која често 
се заборава - но многу се цени - во денешниот зафатен свет. 
Римјаните 12:13; 1 Петрово 4:9.

„Библијата придава големо значење на гостољубивоста; и не само 
што ја истакнува како наша должност, туку изнесува многу убави 
описи за таа доблест и за благословите кои таа ги донесува...

Аврамовиот внук Лот, иако се преселил во Содом, примил од 
патријархот дух на љубезност и гостопримливост. Здогледувајќи 
ги навечер двајцата туѓинци на портите на градот и знаејќи дека 
сигурно ќе бидат изложени на опасности во безбожниот град, тој 
упорно настојувал да ги воведе во својот дом. Притоа, тој не мислел 
на опасноста во која можел да западне и тој самиот, и неговото 
семејство. Дел од неговата животна задача бил да ги заштитува 
загрозените и да се грижи за бездомниците и со својата љубезна 
постапка кон двајцата туѓинци, тој до вел ангели во својот дом. Оние 
кои тој сакал да ги заштити, го заштитиле него. Поради безбедност, 
тој вечерта ги примил во својот дом; изутрина тие го извеле него и 
неговото семејство на безбедно место, далеку од осудениот град. 

Господ сметал дека овие примери за гостопримливост се достојни 
за да се запишат во Неговата Реч; на нив се повикувал и вдахновениот 
апостол Павле по повеќе од илјада години: ‘Гостољубивоста не 
запоставувајте ја, бидејќи преку неа некои, и не знаејќи, им укажаа 
гостопримство на ангели’ (Евреите 13:2). 

Предноста што ја имале Аврам и Лот не ни е скратена ниту нам. 
Со укажување на гостопримливост кон Божјите деца, ние исто така 
можеме да ги примиме Неговите ангели во својот дом. Дури и во 
наши дни, ангелите во човечки облик влегуваат во домовите на 
луѓето и го уживаат нивното гостопримство. Христијаните кои живеат 
во светлина на Божјото одобрување ги следат секогаш невидливите 
ангели и тие свети суштества оставаат за себе благослов во нашите 
домови“. – 6 Сведоштво, 341,342.

б. На кој голем принцип ве потсетува ова? Филипјаните 2:4.

„Наша должност во овој свет е да живееме поради добро на 
другите, да ги благословуваме другите, да бидеме гостопримливи. 
Но често по цена на извесни непријатности сме во состојба да им 
пружиме гостопримство на оние на кои навистина им е потребна 
нашата грижа, благодатта на нашето дружење и нашиот дом“. – 2 
Сведоштво, 645.
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Вторник             8. март

3. ЉУБОВ НА КОЈА И НЕМА СЛИЧНА 
а. Опишете ја длабочината на неверојатната, извонредна особина 

што можеме да ја научиме од Исус. 1 Петрово 1:21-23; Римјаните 
12:14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Можеме да ги научиме поуките за кротост и понизност на умот 
додека се качуваме на Голгота, и гледајќи на крстот, го гледаме 
нашиот Спасител во агонија, Синот Божји како умира, Праведникот 
за неправедните. Погледнете го Оној кој може да повика легии од 
ангели да Му помогнат со само еден збор, како станува предмет 
на потсмев и лакрдија, навреда и омраза. Тој се дава себеси како 
жртва за гревот. Кога Го навредуваа, Тој не се закануваше; кога лажно 
Го обвинуваа, Тој не ја отвори устата Своја. Тој се моли на крстот за 
Своите убијци. Тој умира за нив. Тој плаќа бесконечна цена за секој 
од нив. Тој не сака да изгуби ниту еден од оние за кои платил толку 
голема цена. Без приговор дозволува да Го тепаат и камшикуваат. И 
оваа жртва што не се бунтува е Синот Божји. Неговиот престол е од 
вечноста и Неговото царство нема да има крај... Гледај, погледни го 
крстот на Голгота; погледнете ја царската жртва што страда за вас...

Синот Божји беше отфрлен и презрен заради нас. Можеш ли, 
имајќи го пред очите крстот, гледајќи ги со очите на верата страдањата 
Христови, да зборуваш за твоите неволји, за твоите искушенија? 
Можеш ли да го негуваш во своето срце духот на одмазда против 
твоите непријатели додека Христовата молитва излегува од Неговите 
бледи и треперливи усни за оние кои хулат на Него, за Неговите 
убијци: ‘Оче, прости им, зашто не знаат што прават’“ (Лука 23:34)?“ – 
That I May Know Him, p. 65.

б. Наведете неколку клучни аспекти за придобивање души за 
Христа. Римјаните 12:15.

„Ние треба да се приближиме до луѓето преку лични залагања. 
Успехот ќе биде поголем, ако посветиме помалку време за 
проповедање, а повеќе во лична служба. На сиромашните треба да им 
се помогне, болните треба да бидат згрижени, тажните и нажалените 
треба да се утешат, неуките поучат, а неискусните посоветуваат. 
Треба да плачеме со оние што плачат и да се радуваме со оние што 
се радуваат. Таквото делување поткрепено со силата на убедувањето, 
силата на молитвата и силата на Божјата љубов, не може и нема да 
остане без плод“. – Здравје и среќа, 143.
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Среда              9. март

4. СТАВ КОН ДРУГИТЕ
а. Кој вроден став сите ние треба да го избереме за да го 

замениме со Христовиот начин на однесување, кој е толку 
поинаков од нашиот - и зошто? Јаков 1:9,10; Римјаните 12:16. 

„(Христос) видел дека духот на самоправедноста ќе биде слабост и 
проклетство за црквата. Луѓето би помислиле дека со свои заслуги ќе 
можат да заработат место во небесното царство; дека Господ ќе им 
дојде на помош дури откако самите ќе постигнат одреден напредок. 
На тој начин во христијанството би имало многу човечко, а малку 
Исусово. Мнозина што направиле мал напредок ќе се возгордеат и ќе 
мислат дека се подобри во однос на другите, очекувајќи другите да 
им ласкаат или ќе бидат навредени ако не ги признаат за најдобри. 
Христос се обидел Своите ученици да ги заштити од таа опасност. 

Нема место за никаква фалба со нашите заслуги...
Љубовта се радува на вистината и не прави никакви завидни 

споредби. Оној кој поседува љубов, својот несовршен карактер 
го споредува единствено со Христовата убавина“. – Христовите 
очигледни поуки, 400-402.
б. Кога другите се однесуваат лошо со нас, која инспирирана 

мудрост треба секогаш да ја имаме на ум? Римјаните 12:17,18; 
Изреки 16:7.

„Непоколебливата вера и несебичната љубов ќе ги победат сите 
потешкотии кои се појавуваат на патеката на должноста за да ја по 
пречат агресивната христијанска војна. Луѓето кои, Вдахновени со 
оваа вера ќе одат напред да работат на спасување на души, ќе трчаат 
и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат.  

Ве уверувам дека Бог, ако одите по вистински пат, ќе направи 
вашите непријатели да бидат во мир со вас. Тој ќе ве поддржи и 
крепи. Направете завет со Бога дека добро ќе внимавате на своите 
зборови. ‘Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, 
способен да го заузда и целото свое тело’ (Јаков 3:2). Имајте на ум 
дека одмаздољубивите зборови никогаш не прават човекот да 
почувствува дека стекнал победа. Христос нека зборува преку вас. 
Немојте да го изгубите благословот кој доаѓа кога не се мисли зло“. – 
7 Сведоштво, 243.

„Во сите свои тешкотии биди сталожен и смирен, трпелив, не 
враќајќи зло за зло, туку добро за зло. Подигни го погледот кон врвот 
на скалите. Над нив е Бог. Негова слава ја осветлува секоја душа која 
се искачува кон небото. Тие скалила го претставуваат Исус. Качувај се 
со Негова помош, држи се цврсто за Него, и наскоро од тие скалила ќе 
преминеш во вечното царство“. – 8 Сведоштво, 130.
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Четврток            10. март

5.  СТАВОТ ЗНАЧИ СÈ
а.  Опишете го трпението на светите што мораме да го развиеме 

ако очекуваме да бидеме запечатени во Христа за вечноста. 
Лука 21:19; Римјаните 12:19.

„Секој што оди во вера може да стекне скапоцено искуство повредно 
од чисто злато. Оној кој оди по патот на непоколеблива доверба во Бога, 
ќе одржува постојана врска со небото. Божјото дете треба да ја врши 
својата работа, барајќи само од Бога сила и водство. Тој не смее да 
падне во очај или да изгуби надеж дури и во најтешки и отежнувачки 
околности.“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 2, p. 
1022.

„Кога пркосното противење на Божјиот закон ќе стане речиси 
универзална појава, кога Неговиот народ е изложен на насилство и 
суровост од страна на своите ближни, Господ мора да се вмеша.“ – 
Христовите очигледни поуки, 178.

„Господ ќе одговори на горливите молитви на Својот народ; зашто Бог 
сака Неговиот народ да Го бара со сето свое срце и да се потпира на Него 
како нивен Ослободител. Ќе  бараат од Него да ги направи овие работи за 
Својот народ, и Тој ќе се подигне како нивен Заштитник и Одмаздник“. – 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1081.

б. Како треба да светлат верниците во оваа генерација? 
Римјаните  12:20,21.

„Можеби никогаш нема да дознаеме сè до времето на судот какво 
било влијанието на нашето љубезно и внимателно однесување кон 
недоследните, неразумните и недостојните луѓе. Ако, по напад на 
провокација и неправда од нивна страна, се однесувате и ги третирате 
како невини, па дури и се трудите ди им покажете посебни дела на 
љубезност, тогаш сте постапиле како христијанин; и тие стануваат 
изненадени и засрамени, и во такви околности појасно го гледаат своето 
однесување и својата подлост отколку ако јасно им укажеш на нивните 
грди и неприфатливи постапки за да ги разобличиш“. – Medical Ministry, 
pp. 209, 210.

Петок                 11. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога сум во искушение да ги искажам моите фрустрации, што треба да 

имам на ум?
2. Зошто треба да се присетам на оние моменти кога гостопримството 

претставуваше благослов за мене?
3. Како сум повикан да го одразам Христовиот став кон Неговите убијци?
4. Во кои области од животот сатаната ме наведува да мислам дека сум на 

некој начин посупериорен од другите?
5. Дури и ако сум во право, како треба да се однесувам со оние кои можеби 

грешат?
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12. лекција          Сабота, 19 март 2022

Во понизна кротост
„Туку облечете се во Господ Исус Христос, и грижата за телото не 

претворајте ја во страсти” (Римјаните 13:14).

„(цитат од Римјаните 13:14) Секоја душа нека ги послуша 
овие зборови и нека знае дека Господ Исус не прифаќа никакви 
компромиси“. – Testimonies to Ministers, p. 171.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 6 Сведоштво, 394-403.

Недела                 13. март

1. ВДАХНОВЕНА РАМНОТЕЖА
а. Опишете ги сеопфатните должности на христијаните кон 

земните власти во сите времиња. Римјаните 13:1-7; Дела 4:18-
20; 5:17-20.

„Кога учениците го проповедале Христос и тоа распнатиот, по Неговото 
воскресение, властите им наредиле повеќе да не зборуваат ниту да поучуваат 
во името на Исуса. ‘Но Петар и Јован им одговорија и рекоа: Просудете дали 
е справедливо пред Бога вас да ве слушаме повеќе отколку Бог; зашто ние 
не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле’ (Дела 4:19,20). 
Тие и понатаму продолжиле да ја проповедаат радосната вест за спасението 
преку Христа, а Божјата сила сведочела за пораката. Болните биле излекувани, 
а илјадници ѝ се придружиле на црквата...

Но небесниот Бог, моќниот Владетел на вселената, ја презел оваа работа 
во Свои раце; бидејќи луѓето се бореле против Неговото дело. Тој јасно им 
покажал дека има власт која е повисока од човечката, чиј авторитет мора да се 
почитува...

Оние кои се обидуваат да ги присилат луѓето на покорување на една 
папска институција и на газење на Божјиот авторитет, вршат исто дело како и 
еврејските водачи во деновите на апостолите. Кога законите на земните власти 
се во судир со законите на Највисокиот Законодавец во вселената, тогаш оние 
што се лојални поданици на Бога ќе му останат верни  и послушни само Нему“. 
– 5 Сведоштво, 713.

„Според она што ми е покажано, наша должност е во сѐ да се покоруваме 
на законите на својата земја, освен кога тоа е во спротивност со повисоките 
заповеди што Бог ги изговорил со јасен глас од планината Синај, а потоа со 
Својот прст ги запишал на камен“. – 1 Сведоштво, 361.
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Понеделник             14. март
 

2. ОДРЖУВАЊЕ НА СООДВЕТНА ПОЧИТ
а. На каков став и критериуми ги поучувал Христос луѓето во 

врска со нашите должности кон Бога и кон властите? Марко 
12:13-17; Римјаните 14:16.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христовиот одговор не бил никакво одбегнување, туку отворен одговор 
на прашањето. Држејќи во раката кована монета на која бил ликот и името 
на Цезарот, Тој изјавил дека, бидејќи живеат под заштита на римската сила, 
тие треба на таа сила да и даваат потпора која се барала од нив, сѐ додека 
тоа не се судри со повозвишената должност. Меѓутоа, додека мирољубиво 
им се покоруваат на земните закони, тие секогаш прво треба да ја дадат 
својата лојалност на Бога“. – Копнежот на вековите, 602.

б. Опишете го ставот што секогаш треба да го имаме кон властите, 
како што го покажал верниот Божји народ. Даниел 6:16-22; Тит 
3:1,2; 1 Петрово 2:17.

„Човечката власт мораме да ја признаеме како институција од Бога 
одредена и покорувањето на власта да ја проповедаме како света должност 
во границите на нејзините легитимни права. Но, кога нејзините барања 
ќе дојдат во судир со Божјите барања, ние мораме да му се покориме на 
Бога а не на луѓето. Божјата реч мора да се признае како нешто што е над 
секое човечко законодавство. Геслото: ‘Така кажува Господ’ не смее да му 
го отстапи местото на вообичаеното: ‘Така кажува црквата’ или ‘така кажува 
државата’. Христовата круна мора да се издигне над било каква власт на 
земните силници. 

Од нас не се бара да им пркосиме на оние што имаат некоја власт. Нашите 
зборови, изговорени или напишани, мора да бидат внимателно одмерени 
за да не може врз основа на она што го зборуваме да се тврди дека сме 
противници на законот и поредокот. Не смееме да зборуваме и да правиме 
ништо што без потреба би ни го затворило патот. Наша должност е да одиме 
напред во Христово име, проповедајќи ја вистината што ни е доверена.“ – 
Делата на апостолите, 69.

„Не е мудро да се изнаоѓаат грешки во она што го прават државните 
раководители. Не е наша должност да напаѓаме поединци или институции... 
Наша должност е да подготвиме народ да може да опстане во големиот Божји 
ден. Не смееме да свртуваме на патишта кои ќе поттикнуваат судири или 
ќе предизвикаат противење кај оние кои не припаѓаат на нашата вера“. – 6 
Сведоштво, 394.

„Во најголема понизност, во дух на благодат и во Божја љубов треба да им 
укажеме на луѓето на фактот дека Господ Бог е Творец на небото и земјата и 
дека седмиот ден е сабота Господова“. – 6 Сведоштво, 395.
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Вторник             15. март

3. КОПНЕЕЊЕ ПО БОЖЈИОТ ДУХ 
а. Опишете го влијанието на Божјиот закон врз нашите срца. 

Римјаните 13:8-10.

„Луѓето го исполнуваат Божјиот закон само тогаш кога го љубат Бога 
со сето свое срце, ум, душа и сила, а ближниот како самите себеси. 
Искажувањето на таа љубов го прославува Бога на висините, а на 
земјата донесува мир и добра волја меѓу луѓето. Господ се прославува 
кога се исполнува големата и крајна цел на Неговиот закон. Со векови 
делото на Светиот Дух е да влева љубов во човечките срца, бидејќи 
љубовта е живо начело на братството.  

Себичноста не смее да се крие во ниту едно катче или крајче од 
душата. Бог сака да се исполни небесниот план и небесен ред и 
хармонија да владее во секое семејство, во секоја институција. Кога 
општеството би го проникнувала таква љубов, ние би го виделе 
делувањето на благородните начела во христијанската финост и 
учтивост и во христијанското милосрдие кон оние што се откупени 
со Христовата крв. Во сите наши семејства, институции, и во сите 
цркви би дошло до духовно преобразување. Кога ќе се изврши тоа 
преобразување, тогаш тие институции ќе станат орудие со чија помош 
Бог ќе ја излева небесната светлина на светот и на тој начин, преку 
божествена дисциплина и обука, ќе ги подготви мажите и жените за 
небесното друштво. 

Христос отишол да подготви станови за сите што преку Неговата 
љубов и благодат се подготвуваат за местото на блаженство. Во 
Божјото семејство нема да се најде никој што е себичен. Мирот и 
хармонијата на небесните дворови нема да ги нарушува присуството 
на тие што се сурови или нељубезни. Тој што на овој свет се воздигнува 
себеси во делото што му е доверено никогаш нема да се најде во 
Божјото царство ако не се промени во духот, ако не стане кроток и 
понизен, искажувајќи едноставност како кај дете“ – 8 Сведоштво, 
139,140.

б. Каков отрезнувачки повик допира до нас, посилен сега од кога 
било досега? Римјаните 13:11.

„Проповедниците и членовите нека заминуваат во полињата кои 
дозреваат и да ги предупредуваат лекомислените и рамнодушните 
да го бараат Господа додека може да се најде“. – 8 Сведоштво, 252.

„Денес Божјиот ден е поблиску отколку кога првпат поверувавме, 
и затоа треба да бидеме посесрдни, поревносни  и горливи отколку 
во тие први денови. Нашите опасности се поголеми сега отколку 
тогаш. Душите се позакоравени. Сега треба да бидеме проткаени со 
Христовиот Дух и не смееме да мируваме сѐ додека не го примиме“. 
5 Сведоштво, 162.



Библиски лекции, Јануари - Март  2022 65

Среда             16. март

4. ФОКУС И РЕВНОСТ КАКО НИКОГАШ ДОСЕГА
а. Што е клучно додека се приближуваме кон крајот на времето? 

Римјаните 13:12-14. 

„Бог не ги затворил небесата за Својот народ; туку нивниот пат на 
постојано назадување, расправии, завист и раздор ги одвоил од Него. 
Гордоста и љубовта кон светот живеат во срцето...

Нечистотијата е широко распространета, дури и меѓу оние кои се 
изјаснуваат дека се Христови следбеници. Многумина се среќни што 
учествуваат во световни, понижувачки забави кои Божјата реч ги 
забранува. На тој начин тие ја прекинуваат својата врска со Бога и се 
рангираат меѓу љубителите на задоволствата на овој свет. Ако Бог им ги 
прикаже нивните гревови како што се појавуваат во Неговите очи, тие би 
биле исполнети со срам и ужас. 

И што довело до оваа вознемирувачка состојба? Многумина ја 
прифатиле теоријата на религиозната вистина, но не се обратени кон 
нејзините начела. Навистина, малкумина се оние кои чувствуваат 
вистинско каење поради гревот, кои имаат длабоки, остри убедувања за 
изопаченоста на непрепородената природа и се обидуваат да одат исто 
како што одел Христос. Каменото срце не му отстапило место на месното 
срце. Малку се оние кои се подготвени да паднат на Карпата и да бидат 
скршени.

Каква неспоредлива љубов и понижување, иако немавме никакво 
право на Божјата милост, Христос бил подготвен да го оствари нашето 
откупување! Но, нашиот голем Лекар од секоја душа бара безусловна 
послушност и предавање. Никогаш не можеме сами да си препишеме 
лек. Нашата волја и нашите постапки мораат целосно да подлежат на 
Христовото водство; инаку Тој нема да работи во наша корист“. – The 
Signs of the Times, July 14, 1887.

„Ние се наоѓаме на прагот на вечниот свет. Го очекуваме славното 
Господово доаѓање; ноќта помина и денот е на повидок. Кога ќе ја 
сфатиме големината на планот на спасението, ќе бидеме многу похрабри, 
попожртвувани и попредани отколку што сме сега.

Мораме да извршиме една големо дело ако сакаме нашите напори 
да бидат крунисани со успех. Мораме да извршиме одлучна реформа во 
нашите домови и цркви. Родителите мораат да се заложат за спасението 
на своите деца. Бог ќе ни помогне во нашата работа, ако ние од наша 
страна направиме сѐ што нѐ задолжил и за што нѐ оспособил. Но заради 
нашето неверство и рамнодушност, душите откупени со крв умираат во 
нивните гревови без да бидат опоменати и тоа во близина на нашите 
домови. Зар сатаната секогаш треба да триумфира на тој начин? О, не! 
Светлината која доаѓа од крстот на Голгота ни сведочи дека треба да се 
оствари поголемо дело од било кое друго кое нашите очи го виделе до 
денес“. – 5 Сведоштво, 382,383.
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Четврток            17. март

5.  БРАТСКА ЉУБОВ
а.  Со оглед на фактот дека сите луѓе се различни, како треба да 

се однесуваме еден со друг? Римјаните 14:7-13.
„Секое здружување или приврзаност за некого, во животот бара 

самоконтрола, трпение и сочувство. Толку сме различни по карактер, 
навики, образование, што нашите начини на гледање на работите 
се разликуваат. Различни сме и во расудувањето. Нашите поими за 
вистината и ставовите за тоа како да се живее не се исти во секој поглед. 
Не постојат двајца чии животни искуства би биле исти во сите детали. 
Искушенијата на едниот не се искушенија на другиот. Должностите кои 
се лесни за едниот можат да бидат многу тешки, па дури и збунувачки 
за другиот.

Човечката природа е толку слаба, толку неука, толку подложна на 
заблуди, што секој треба да биде внимателен во проценката што ја дава 
за другите. Малку знаеме како нашите постапки влијаат на искуството на 
другите. Она што го правиме или кажуваме може да ни изгледа сосема 
мало и безначајно; но, ако ни се отворат очите, ќе видиме дека од тоа во 
најголема мера зависи дали сме делувале на добро или на зло“. – Gospel 
Workers, p. 473.

б.  Како Бог гледа на оние кои предизвикуваат поделба во 
Неговата црква, и на кој начин единствено можеме да 
постигнеме единство во семејството и во црквата? Изреки 
6:16-19; Колосјаните 1:27,28.

„Одвојувањето од Христа е причина за поделба и раздор во семејството 
и црквата. Приближете се еден кон друг. Тајната на вистинското единство 
во црквата и во семејството не се постигнува ниту со дипломатија, ниту со 
господарење, ниту со вложување на натчовечки напори за отстранување 
на тешкотиите иако треба и тоа често да се направи туку во заедницата 
со Христа. 

Колку повеќе се приближуваме до Христа, толку ќе бидеме поблиски 
еден до друг. Бог се прославува, кога Неговиот народ се соединува во 
заедничка работа“. – Адвентен дом, 179.
Петок                 18. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каков пример треба да им дадам на моите пријатели и семејството во 

врска со земниот авторитет?
2. Објаснете ја рамнотежата на обожавањето на небесното Величество пред 

сè?
3. Како моите ставови можат да го попречат Божјиот Дух во мојот живот?
4. Какви активности треба да преземам како подготовка за второто Христово 

доаѓање?
5. Како ќе се променат моите односи со другите кога целосно ќе го барам 

Христа?
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  13. лекција           Сабота, 26. март 2022

Конечно наследство на верата
„А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир 

во верата, та преку силата на Светиот Дух вашата надеж да се 
преумножува” (Римјаните 15:13).

„Мои браќа и сестри, фокусирајте се на Исус. Нека вашето срце 
секогаш биде издигнато во молитва кон Бога. Погледнете на Исус и 
што Тој претрпел за нас, за да имаме живот кој се мери со Божјиот 
живот“. – Letters and Manuscripts, vol. 21, Ms. 95, 1906.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                              Здравје и среќа, 503-516.

Недела                 20. март

1. ХРАБРО ГРАДЕЊЕ
а. Како најефикасно се изградуваме едни со други? Римјаните 

14:19.

„Исус никогаш не го купувал мирот по пат на компромис. Неговото 
срце било преполно со љубов кон целиот човечки род, но Тој никогаш 
не бил попустлив кон нивните гревови. Тој им бил премногу голем 
пријател за да молчи, кога тие оделе по пат што ќе ги упропасти 
нивните души, души кои Тој ги откупил со Својата крв. Тој работел 
на тоа човекот да биде искрен со себе, на својот возвишен и вечен 
интерес. Христовите слуги се повикани на истото тоа дело и мораат да 
внимаваат да не се откажат од вистината во настојување да спречат 
неслога. Тие треба да го бараат ‘она што служи за мир’ (Римјаните 
14:19); но вистинскиот мир никогаш не може да се постигне преку 
компромис на начелата. Исто така, никој не може да биде верен на 
начелото, а да не наиде на спротивставување. Децата на непокорноста 
се противат на христијанството кое е духовно. Меѓутоа, Исус им рекол 
на Своите ученици: ‘Не плашете се од оние што го убиваат телото, а не 
можат да ја убијат душата’. Оние што му се верни на Бога не треба да се 
плашат од човечката моќ, ниту од сатанското непријателство. Нивниот 
вечен живот е безбеден во Христа. Тие треба да се плашат од тоа да не 
се откажат од вистината и на тој начин да ја предадат довербата со која 
Бог ги почестил“. – Копнежот на вековите, 356.
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Понеделник             21. март

2. НАЛИК НА ХРИСТА 
а. Како членови на Христовото тело, која одговорност секој од нас 

премногу често ја занемарува? Галатјаните 6:1,2; Римјаните 
15:1,2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Јас се дружев и сѐ уште се дружам со браќа и сестри кои направиле 
тешки гревови и кои дури и сега не ги гледаат своите гревови како што 
ги гледа Бог. Но, кога Господ ги трпи овие луѓе, зошто и јас да не ги 
трпам? Тој со помош на Светиот Дух уште ќе дејствува на нивните срца 
на таков начин што гревот ќе им изгледа исто толку грешен како што му 
изгледал на Павле. 

Ние слабо го познаваме нашето срце и не сфаќаме колку ни е потребна 
Божјата милост. Затоа негуваме малку сочувство кое Исус го покажува 
кон нас, а кое би морале да го покажуваме меѓусебно. Мораме да 
имаме на ум дека нашите браќа се јадни, грешни смртници како и 
ние самите. Да претпоставиме дека нашиот брат не бил претпазлив, 
дека му попуштил на искушението и дека направил некоја грешка 
која се коси со неговиот начин на живот. Како треба да се однесуваме 
кон него? Од Библијата знаеме дека луѓето кои Бог ги употребувал за 
да прави добри и големи дела, правеле тешки гревови. Господ не ги 
поштедил овие луѓе од укор, ниту пак ги отфрлил Своите слуги. Кога се 
каеле милостиво им простувал, им се покажувал и работел преку нив. 
Јадните, слаби смртници нека помислат на тоа колку им се потребни 
Божјата трпеливост и милосрдие и нивните браќа. Нека помислат на 
тоа како ги судат и осудуваат другите“. – 5 Сведоштво, 246,247.

б. Опишете го примерот што ни го дал нашиот Учител. Римјаните 
15:3.

„Додека бил со светот, (Исус) не бил од светот. Постојано му 
причинувало болка тоа што морал да наидува на непријателство, 
изопаченост и нечистотија кои ги предизвикал сатаната, но Тој имал 
задача човекот да го доведе во хармонија со божествениот план 
и земјата да ја поврзе со небото и не се колебал пред најголемите 
жртви за да ја постигне целта. Тој ‘бил искушуван како што сме и ние’ 
(Евреите 4:15). Сатаната бил подготвен на секој чекор да го нападне 
со неговите најсилни искушенија, но Тој ‘не направи грев, ниту, пак, 
во устата Негова се најде измама’ (1. Петрово 2:22).

Тој се гнасел од гревот, но плачел од сомилост кон грешниците. Не 
си угодувал себеси. Небесното величество се облекло во понизноста 
на едно дете. Тоа е Христовиот карактер. Одиме ли ние по Неговите 
стапки?“. – 5 Сведоштво, 421,422.
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Вторник             22. март

3. НАДЕЖ КОЈА СВЕТЛИ
а. Која е нашата надеж кога ќе се најдеме во мрачни околности? 

Римјаните 15:4,13.
_______________________________________________________________________

„Кутра, застрашена душо, потпри се на Божјите ветувања. Така 
ќе ги скршиш оковите на непријателот и неговите сугестии ќе бидат 
без сила. Не обрнувај внимание на дошепнувањата на непријателот. 
Појди слободно напред, ти потиштена душо. Биди храбра. Кажи на 
своето кутро, очајно срце: ‘Надевај се на Господа; зошто пак ќе го 
славам мојот Помошник, мојот Бог’. Знам дека Бог те љуби, потпри 
се на Него. Не мисли на она што предизвикува нерасположеност и 
тага. Отфрли ги сите непријатни мисли и размислувај за драгоцениот 
Исус. Размислувај за Неговата моќ за спасување, Неговата бескрајна, 
неспоредлива љубов за тебе, токму за тебе“. – 2 Сведоштво, 319.

б. Која треба да биде целта на нашето заедништво со Христа? 
Римјаните 15:5-7.

_______________________________________________________________________

„Кога Христос се согласил на толку голема жртва за да ги спаси 
луѓето и да ги доведе до такво меѓусебно единство, како што е Тој 
едно со Отецот - која денес жртва смее да биде преголема за Неговите 
следбеници да го сочуваат тоа единство? 

Кога луѓето на овој свет ќе го видат совршеното единство и слога 
во Божјата црква тоа за нив ќе биде силен доказ во прилог на 
христијанската вера“. – 4 Сведоштво, 19.

в. Како може да се прошири ова благословено искуство? 
Римјаните 15:8-12,16.

_______________________________________________________________________

„Господ објавил дека незнабошците ќе бидат собрани, но не само 
незнабошците, туку и Евреите... Евреи има насекаде и светлината 
на сегашната вистина треба да им се донесе. Меѓу нив има многу 
кои ќе излезат на виделина и кои со голема сила ќе ја објавуваат 
непроменливоста на Божјиот закон. Господ Бог ќе дејствува. Тој ќе 
прави прекрасни дела во праведност“. – Evangelism, p. 578.

„Павле учи дека верните ќе бидат посветени со Светиот Дух 
(Римјаните 15:16). Што е задача на Светиот Дух? Исус им рекол на 
учениците: ‘А кога ќе дојде Тој, Духот на Вистината, ќе ве упати во сета 
вистина’ (Јован 16:13)“. – Големата борба, 469.
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Среда              23. март

4. ШИРЕЊЕ НА ВИСТИНА, НЕ ЛАГИ 

а. При крајот од своето послание, на што ги предупредил Павле 
верниците во Рим? Римјаните 16:17-19. Како овој проблем се 
појавува денес? 

„Затоа што е заведен, братот Ј ги заведува и другите. Тој зборува 
многу за посветувањето, додека во своето срце не е исправен пред 
Бог. Неговиот дух е во недоумица. Тој нема сигурно сидро за кое би 
можел да се фати, и така талка непостојан во верата. Најголемиот 
дел од своето време тој го поминува во прераскажување на она 
што кажал оној или овој и во зборување измислици замислени да 
ги збунат неутврдените во вистината. Многу зборуваше против мојот 
сопруг и мене, а посебно против визиите. Тој се држи за познатиот 
став ‘кажете... и ние ќе го кажеме тоа понатаму’. Бог сигурно не го 
испратил во таква мисија. Тој не знае на кој му служи. Сатаната го 
користи за да внесе збунетост во умот на непостојаните. Она мало 
влијание што го имаше го употреби за да предизвика предрасуди 
против пораката на Третиот ангел... Бог ќе им ги отвори очите на 
искрените души за да го препознаат жестокото дело на оние што сеат 
раздор. Тој ќе ги изобличи таквите, за секоја искрена душа да може 
да ги избегне овие стапици на сатаната“. – 1 Сведоштво, 334.

б. Зошто можеме да продолжиме напред, гледајќи напред со 
надеж? Римјаните 16:20.

„Сè додека Христос не се појави на небесните облаци во голема 
сила и слава, луѓето со изопачен дух ќе отстапуваат од вистината, 
поведувајќи се по разни измислици. На црквата и претстојат тешки 
времиња. Таа ќе прорекува облечена во вреќа. Но иако ќе мора 
да се бори против ересот и прогонството, против неверниците и 
отпадниците, со Божја помош таа сепак ќе му застане на глава на 
сатаната. Господ сака припадниците на Неговиот народ да бидат 
цврсти како челик и во верата постојани како гранитна карпа. Тие 
треба да бидат Негови сведоци во овој свет, Негови орудија преку 
кои Тој сака да заврши едно посебно, величествено дело во деновите 
на подготовка за Христовото доаѓање. 

Секој пат кога пораката на евангелието ќе придобие една единствена 
душа за Христа или ќе најде пристап до нечие срце, тоа на сатаната 
му задава болна рана. Секој пат кога еден затвореник ќе се оттргне 
од неговите канџи и ќе се ослободи од неговото ропство, тиранинот 
доживува пораз. Издавачките куќи и печатот претставуваат орудија 
во Божјите раце со кои драгоцената светлина на вистината се упатува 
на секој народ и секој јазик. На тој начин светлината продира дури 
и во нехристијанските земји и постојано ги разоткрива суеверието и 
заблудите од секој вид“ – 4 Сведоштво, 594,595.
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Четврток            24. март

5. ЗАСЕКОГАШ ЧУДЕСНА ТАЈНА
а. Како треба да бидеме уште повредни во откривањето на 

тајната на откупувањето? Римјаните 16:25-27.

„Од првото навестување на надежта, во осудата изречена во Едем 
до она последно славно ветување во Откровението: ‘И ќе го гледаат 
Неговото лице, и Неговото име ќе биде на нивните чела’ (Откровение 
22:4), водечката мисла на секоја книга и секој отсек во Библијата е 
постепеното објавување на таа чудесна тема - подигнувањето на 
човекот - објавувањето на силата на Бога ‘Кој ни даде победа преку 
нашиот Господ Исус Христос’ (1.Коринтјаните 15:57). 

Оној што ќе ја разбере оваа мисла пред себе има неограничено 
поле за проучување. Тој го има клучот кој ќе му го отвори целото 
сокровиште на Божјата Реч.  

Науката за спасението е наука над сите науки; тоа е наука што ја 
проучуваат ангелите и сите разумни суштества на безгрешните светови; 
наука која го плени вниманието на нашиот Господ и Спасител; наука 
која се наоѓа во центарот на планот создаден во умот на Бесконечниот 
– ‘тајната, за која се молчеше од вечни времиња’ (Римјаните 16:25); 
наука што во текот на бескрајните векови ќе ја проучуваат оние кои 
Бог ги избавил. Тоа е највозвишеното проучување со кое човекот 
може да се занимава. Тоа ќе го поттикне умот и ќе ја воздигне душата 
повеќе од било кое друго проучување“. – Воспитување, 126.

„Во нашиот сегашен живот, иако е земски и ограничен со гревот, 
најголема радост и највисоко воспитување се добива со служење. 
И во идниот живот, неограничен со грешна човечка природа, наша 
најголема радост и наше највисоко воспитување ќе наоѓаме во 
служењето - во сведочењето, и во постојаното учење во текот на 
сведочењето ‘колку е богата славата на оваа тајна’ – ‘Христос во вас, 
надеж на славата’ (Колосјаните 1:27)“. – Воспитување, 309.

Петок                 25. март

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како можам поефикасно да ги изградам другите преку моите разговори?
2. Кога ќе забележам недостатоци кај другите, каква треба да биде мојата 

молитва?
3. Што можеме да направиме за да го развиеме и прошириме нашето 

заедништво со Христа? 
4.  Зошто озборувањето и трачарењето се толку штетни за црквата?
5. Наведете некои од најголемите радости на задгробниот живот.
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БОГОСЛУЖБА ВО СЕМЕЈСТВОТО 
 

Јануари - 2022. 
 

 
 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
 

1. Сабота Созд. 2:1-3. Сонцето заоѓа во 16 11 
2. Недела Псалм 11:3-7. 9 Свед. 163. Откр. 13:16,17. 
3. Понеделник Исаија 13:4-8. 9 Свед. 164. Дан. 7:24,25. 
4. Вторник Исаија 13:9-13. 9 Свед. 165. Матеј 5:17-19. 
5. Среда Исаија 28:17-21. 9 Свед. 166. Ис. 58:12-14. 
6. Четврток Исаија 24:1-6. 9 Свед. 167. Откр. 14:9-11. 
7. Петок Исаија 24:17-20. Сонцето заоѓа во 16 17 
8. Сабота Излез 20:8-11. Сонцето заоѓа во 16 18 
9. Недела Еремија 4:19,20. 9 Свед. 168. Исаија 8:16. 

10. Понеделник Еремија 4:23-28. 9 Свед. 169. Исаија 58:1,2. 
11. Вторник Еремија 9:20-23. 9 Свед. 170. Откр. 14:12,13. 
12. Среда Ерем. 23:19,20. 9 Свед. 171. Јов 38:7. 
13. Четврток Ерем. 25:30-33 9 Свед. 172. Откр. 13:11,12. 
14. Петок Ерем. 25:34-38 Сонцето заоѓа во 16 24 
15. Сабота Излез 31:12-14. Сонцето заоѓа во 16 26 
16. Недела Еремија 30:5-7. 9 Свед. 173. 2 Сол. 2:3,4. 
17. Понеделник Езекиел 7:15-19.  9 Свед. 174. Евр. 11:24-26. 
18. Вторник Езекиел 7:25-27.  9 Свед. 175. Езекиел 3:4-7. 
19. Среда Осија 4:1-3. 9 Свед. 176. Езекиел 33:7-9. 
20. Четврток Јоил 1:1-7. 9 Свед. 177. Евр. 11:27-31. 
21. Петок Јоил 1:9-12. Сонцето заоѓа во 16 33 
22. Сабота Излез 31:15-17. Сонцето заоѓа во 16 34 
23. Недела Јоил 1:15-20. 9 Свед. 178. 2 Кор. 7:9-11. 
24. Понеделник Јоил 2:30,31. 9 Свед. 179. Гал. 6:7,8. 
25. Вторник Јоил 3:9-12. 9 Свед. 180. Матеј 7:16-19. 
26. Среда Јоил 3:13-16. 9 Свед. 181. Пс. 119:44-46. 
27. Четврток Амос 5:16-20.  9 Свед. 182. Матеј 5:17,18. 
28. Петок Амос 8:1-3.  Сонцето заоѓа во 16 42 
29. Сабота Излез 35:1,2. Сонцето заоѓа во 16 43 
30. Недела Амос 8:11-13. 9 Свед. 183. Пс. 119:142. 
31. Понеделник 2 Лет. 15:5-7. 9 Свед. 184 . 1 Кор. 1:1-7. 
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Февруари - 2022. 

 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Вторник Авдија 1:15-17. 9 Свед. 185. Јован 17:17-19. 
2. Среда Михеј 7:2-6. 9 Свед. 186. Јован 16:13,14. 
3. Четврток Наум 3:1-3. 9 Свед. 187. Фил. 3:13,14. 
4. Петок Софонија 1:2-7. Сонцето заоѓа во 16 51 
5. Сабота Левитска 26:1,2. Сонцето заоѓа во 16 52 
6. Недела Софонија 1:14-18. 9 Свед. 188. 2 Кор. 7:1. 
7. Понеделник Матеј 4:1,2. 9 Свед. 189. Рим. 12:1. 
8. Вторник Матеј 24:1-5. 9 Свед. 190. Кол. 1:9-11. 
9. Среда Матеј 24:6-13. 9 Свед. 191. Лука 11:13. 

10. Четврток Матеј 24:21-27. 9 Свед. 192. Псалм 1:1-3. 
11. Петок Матеј 24:29-35. Сонцето заоѓа во 17 00 
12. Сабота Матеј 24:36-39. Сонцето заоѓа во 17 01 
13. Недела Второз. 5:12-14. 9 Свед. 193. Дан. 7:13,14. 
14. Понеделник Матеј 24:40-44. 9 Свед. 194. Даниел 7:9,10. 
15. Вторник Марко 13:3-8. 9 Свед. 195. Матеј 12:36,37. 
16. Среда Марко 13:14-17. 9 Свед. 196. 1 Кор. 2:1-3. 
17. Четврток Марко 13:33-37. 9 Свед. 197. Зах. 3:1,2. 
18. Петок Лука 17:28-36. Сонцето заоѓа во 17 09 
19. Сабота Немија 13:15-17. Сонцето заоѓа во 17 10 
20. Недела Марко 13:19,20. 9 Свед. 198. Исаија 4:2,3. 
21. Понеделник Лука 21:7-11. 9 Свед. 199. Откр. 20:12. 
22. Вторник Лука 21:17-21. 9 Свед. 200. Откр. 20:6.  
23. Среда Лука 21:22-24. 9 Свед. 201. Изреки 28:13. 
24. Четврток Лука 21:25-28. 9 Свед. 202. Откр. 3:2,3. 
25. Петок Лука 21:29-33. Сонцето заоѓа во 17 17 
26. Сабота Немија 13:17-19. Сонцето заоѓа во 17 19 
27. Недела Лука 21:34-36. 9 Свед. 203. Откр. 22:11,12. 
28. Понеделник 2 Тим. 3:1-5. 9 Свед. 204. 1 Јов. 3:4-6. 
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Март - 2022. 

 
 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Вторник 2 Петр. 3:9-14. 9 Свед., 206. Кол. 1:16,17. 
2. Среда Откр. 10:1-7. 9 Свед., 207. Ис. 14:13,14. 
3. Четврток Откр. 16:13-16. 9 Свед., 208. Езек. 28:17-19. 
4. Петок Откр. 16:17-21. Сонцето заоѓа во 17 26 
5. Сабота Исаија 56:1,2. Сонцето заоѓа во 17 27 
6. Недела Откр. 17:12-14. 9 Свед., 209. Ис. 14:12,13. 
7. Понеделник Откр. 19:17-21. 9 Свед., 210. Ис. 14:18,19. 
8. Вторник Откр. 22:7-10. 9 Свед., 211. Исаија 14:20. 
9. Среда Откр. 1:7,8. 9 Свед., 212. Излез 34:6,7. 

10. Четврток Откр. 14:14-16. 9 Свед., 213. Јован 17:24-26. 
11. Петок Псалм 50:1-6. Сонцето заоѓа во 17 34 
12. Сабота Исаија 56:4,5. Сонцето заоѓа во 17 35 
13. Недела Откр. 14:17-20. 9 Свед., 214. 2 Кор. 5:18,19. 
14. Понеделник Јуда 14,15. 9 Свед., 215. Евр. 2:14,15. 
15. Вторник Марко 13:24-27. 9 Свед., 216. Наум 1:9. 
16. Среда Марко 13:32-34. 9 Свед., 217. Созд. 3:15. 
17. Четврток Исаија 26:20,21. 9 Свед., 218. 2 Тим. 3:11. 
18. Петок Јован 14:1-3. Сонцето заоѓа во 17 42 
19. Сабота Исаија 56:6,7. Сонцето заоѓа во 17 43 
20. Недела Дела 1:10,11. 9 Свед., 219. 2 Кор. 4:3,4. 
21. Понеделник Откр. 6:14-17. 9 Свед., 220. Ефес. 6:11,12. 
22. Вторник Исаија 2:17-21. 9 Свед., 221. Евр. 1:13,14. 
23. Среда Исаија 58:8,9. 9 Свед., 222. Евр. 12:21. 
24. Четврток Софонија 2:1-3. 9 Свед., 223. Евр. 12:22. 
25. Петок 1 Сол. 4:16-18. Сонцето заоѓа во 17 50 
26. Сабота Исаија 58:12-14. Сонцето заоѓа во 17 51 
27. Недела 1 Кор. 15:51-56. 9 Свед., 224. Псалм 34:7,8. 
28. Понеделник Откр. 3:10,11. 9 Свед., 225. Лука 4:36. 
29. Вторник Јован 5:25-29. 9 Свед., 226. Лука 4:42-44. 
30. Среда Откр. 20:11-13. 9 Свед., 227. Откр. 12:12. 
31. Четврток 2 Петр. 3:3-7. 9 Свед., 228. Езек. 28:13-15. 
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1. јануари  
Дар во првата 

сабота за 
образовниот центар 

во Плимут
(страна 4)

5. февруари  
Дар во првата 

сабота 
за добротворна 

служба
(страна 30)

5. март  
Дар во првата 

сабота 
за црквата во Keilor 

Park,  
Австралија

(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


