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Година XCVIII Број 3
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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„Зошто не можеме да ги правиме работите на свој начин? Ние секако би 
можеле, но таквите начини нема секогаш да придонесат за нашето вечно 
спасение. Патиштата на паднатата човечка природа не се Божји патишта. 
Семоќниот објаснува: „Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта 
се Мои патишта, вели Господ. Но, како што е небото повисоко од земјата, така 
се и Моите патишта повисоки од вашите патишта, и мислите Мои повисоко од 
вашите мисли“ (Исаија 55:8,9).

Значи, не можеме да очекуваме дека Бог целосно ќе го одобри ограничениот, 
земен начин на живот. На крајот на краиштата, ние не сме свои! Библијата 
открива дека сме скапо откупени – со крвта на единородниот Божји Син.

Дури и нашата љубов кон другите можеби не е онаква каква би требало да 
биде. Сите можат да имаат корист од вдахновеното предупредување дадено на 
едно семејство:

„Нашата љубов често е одраз на себичност, бидејќи е ограничена во 
пропишани граници. Кога ќе се соединиме и блиску поврземе со Христа, 
нашата љубов и сочувство и нашите дела на добродетелство со постојана 
примена ќе бидат сè поделотворни и подлабоки. Љубовта и сочувството на 
Христовите следбеници не смеат да имаат никакви ограничувања. Оние кои 
живеат само за ‘себе и за своето’ нема да го наследат небесното царство. Бог 
ве повикува како семејство да негувате љубов, помалку да мислите на себе, а 
многу повеќе за страдањата и искушенијата на другите. Духот на себичност 
кој го негувате цел живот е соодветно прикажан во држењето на свештеникот 
и левитот кои поминале покрај несреќниот човек и преминале на другата 
страна. Тие виделе дека на тој човек му е потребна помош, но намерно го 
заобиколиле. 

Секој од вас треба да се пробуди и потполно да го промени начинот на 
живеењето, за да може да излезе од опасноста која се нарекува себичност. 
Искористете го краткото време на милост и проба кое ви преостанува, правејќи 
сè што е во ваша моќ да ги исправите пропустите во својот досегашен живот. 
Бог ви дал живот на овој свет полн со страдања за да ве испита и да се види 
дали ќе се удостоите за дарот на вечниот живот“. – 3 Сведоштво, 530.

Од сите нас денес се бара да бидеме несебични за да можеме да ги ублажиме 
страдањата на оние кои страдаат и да им помогнеме на неуките, заблудени 
луѓе. Ние не сме свои - ние сме исклучиво сопственост на нашиот Создател, 
кој ни оставил пример во животот на Исус Христос. За правилно да ги 
претставиме карактерните црти на небото потребно е целото наше битие. Ние 
сме управители на Божјата благодат, управители на светлината, средствата и 
талентите што ни се дарувани.  

Поради оваа причина, со цел да нè охрабрат да ги следиме чекорите на нашиот 
Учител, дадени ни се Библиските лекции за наредните две тримесечја на тема 
„Управители во последните денови“. Наша молитва е преку овие проучувања 
Бог да ни даде успех додека го следиме Христа во Неговото несебично дело!

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 2. јули 2022

Дар во првата сабота за Винчестер, 
Кентаки, САД 

Ни беше кажано: „Вие сте светлината 
на светот. Не може да се сокрие град, што се 
наоѓа на врв планина. Ниту, пак, светило се 
пали и става под поклопец, туку на свеќник, 
и им свети на сите в куќи“ (Матеј 5:14,15). 

Државата Кентаки (над 4,5 милиони 
жители) се наоѓа во југоисточниот дел на САД, 
и е можеби најпозна по „сината трева“ Кентаки, посебен 
вид трева особено хранлива за чистокрвните коњи - главен извор на приход 
за државата.

 Повеќе од половина од населението на Кентаки се смета себеси 
за „високо религиозно“ - повеќето од нив исповедаат христијанство. 
Над 25% од нив се баптисти, 8,4% католици, 1,8% пентекосталци и 
1,1% презвитеријанци, а останатите припаѓаат на други христијански и 
нехристијански деноминации. Тогаш, колку е важно да се има споменик на 
вистинскиот и жив Бог во оваа држава!

Пораката за реформација дојде во Кентаки во деведесеттите години и 
Господ ги отвори вратите на чудесен начин во тие први години. Една куќа 
со површина од два хектари која е претворена во црква беше купена по 
чудесно ниска цена. Нашиот прв сосед потоа купи дел од имотот, како и пар 
верски артефакти од таа зграда кои беа продадени на аукција, и на тој начин 
ја исплативме полната цена на црквата - и кога членовите се преселија/
починаа, имотот беше продаден по повисока цена отколку што беше купен. 
Преку уште едно чудо Господ набрзо ни обезбеди огромна, прекрасна црква 
во главниот град за бесплатно користење.  

Сепак, со текот на времето, нашето членство претежно се пресели во 
Лексингтон, така што сите собрани средства сега беа фокусирани на оваа 
област. Во оваа земја земјиштето и зградите се прилично скапи, па Бог 
направи уште едно чудо: Во блискиот град Винчестер, една црква беше 
ставена на продажба. Нашите членови од Кентаки, неколку на број, вложија 
големи напори да ја купат. Тие дадоа сѐ од себе во овој проект и овде 
вечното евангелие и се презентира на локалната заедница, а на саботните 
богослужби редовно доаѓаат нови посетители. Охрабрени сме да го имаме 
овој светилник во Кентаки - и едвај чекаме да се подмират сите долгови што 
е можно поскоро за да може да се почитува Божјото име. 

Ги цениме вашите дарежливи дарови за оваа намена!

Вашите браќа и сестри од црквата во Винчестер, Кентаки
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 1. лекција        Сабота, 2. јули 2022.

Управител
„Надевај се на Господ од сè срце и не се потпирај врз твојот разум. По 

сите свои патишта размислувај за Него, и Тој ќе ти ги покаже твоите патеки“ 
(Изреки 3:5,6).

„За да не остане човекот без благословените резултати на  милосрдието, 
нашиот Спасител смислил план и го ангажирал за свој соработник“. – The Review 
and Herald, August 25, 1874.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                   Здравје и среќа, 500-502.

Недела            26. јуни

1. ПОСВЕТЕНОСТ
а. Која е основата на христијанското управување? Псалм 37:4-6; 

24:1.

„Ако Словото Божјо се негува како владејачко начело во срцето и се 
држи цврсто во сите околности, човекот, заедно со способностите што 
му се доверени, е подложен на Господ Исус Христос. Сите негови сили, 
дури и неговите мисли, се доведени во заробеништво на Христа. Ова е 
вистинска посветеност. Сите негови искуства се спојуваат во совршена 
хармонија. На човекот ништо не му недостасува. Не чува дел за себе да 
прави како што сака“. – In Heavenly Places, p. 190.
    
б. Објасни ги основните мотиви на христијанскиот управител 

и главните предности по кои тој копнее. Матеј 6:33,34; 
Филипјаните 3:8.

„Ние сме Христови сведоци и не смееме да дозволиме световните 
интереси да ни го окупираат времето и вниманието толку многу што 
нема да се грижиме за работите што Бог рекол дека мора да бидат на 
прво место. Во прашање се вечни интереси. ‘Но барајте го најнапред 
царството на Бога и Неговата правда’. Христос дал сè од Себе за делото 
што дошол да го изврши, а Неговите зборови до нас се: ‘Кој сака да 
врви по Мене, нека се одрече од себе, и нека го земе крстот свој и 
нека оди по Мене’. ‘Така ќе бидете Мои ученици’“. – Messages to Young 
People, p. 314.
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Понеделник              27. јуни

2. СЛУЖБАТА НА УПРАВИТЕЛОТ
a. Управителот управува со туѓ имот. Наведете некои важни 

работи со кои управуваме. 1 Коринтјаните 4:1,2.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оние на кои Бог им ја доверил Својата вистина мора да го имаат 
истиот благонаклонет дух што го покажал Христос. Тие треба да ги 
усвојат истите широки акциони планови. Тие треба да имаат љубезен, 
дарежлив дух кон сиромашните, секогаш имајќи на ум дека тие се 
само Божји управители. Сè што имаат - материјални добра, умствени 
и духовни способности - не треба да го сметаат за свој имот, туку како 
дар што им е даден за да го унапредат Христовото дело на земјата. 
Како и самиот Христос, тие не треба да го избегнуваат друштвото на 
своите ближни, туку да го бараат за да ги споделат со нив небесните 
благослови што ги примиле од Бога“. – Gospel Workers, p. 335.

б. Каде христијанскиот управител собира богатство? Матеј 6:19-
21,24,33.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог сака да го избереме небесното наместо земното. Тој пред нас 
отвора можности за небесна инвестиција. Тој нè поттикнува и храбри да 
се стремиме кон највисоки цели и да си го обезбедиме најскапоценото 
богатство, изјавувајќи: ‘Ќе направам така, што луѓето да бидат поретки од 
чисто злато, а мажите - поретки од офирско злато’ (Исаија 13:12). Кога ќе 
исчезнат богатствата што ги јаде молецот и ’рѓата расипува, Христовите 
следбеници ќе можат да се радуваат на своето небесното богатство, 
богатството кое не може да пропадне“. – Христовите поуки, 374.

в. Како христијанските управители управуваат со богатството што 
им го доверил нивниот Господар? 1 Тимотеј 6:18,19; Изреки 
19:17.

„Сите треба да знаат дека не се сопственици, туку само повереници 
и дека доаѓа време кога ќе мораат да дадат сметка за начинот на кој го 
трошеле Божјиот имот. На Божјото дело му се потребни средства. Сите би 
требало да кажат заедно со Давид: ‘Од Тебе е сè, и откако примивме од 
Твоите раце, Ти дадовме Тебе’ (1 Летописи 29:14)“. – 5 Сведоштво, 382.
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Вторник              28. јуни

3. ПОЗИТИВЕН СТАВ
а. За што треба да размислува христијанскиот управител кога ќе 

се соочи со економски пад? Филипјаните 4:13; Римјаните 8:28.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Зошто е толку важен нашиот пристап кон финансиските 
прашања? Изреки 16:2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Какви предупредувања се упатени до христијанските 
управители во врска со нивните ставови и мотиви? 1 Јованово 
2:15,16.

_______________________________________________________________________

„Сатаната не престанува да измислува некои нови изуми со кои 
настојува вниманието на Божјиот народ да го сврти од сериозното дело 
на подготовка за настаните што ни претстојат. Тој е измамник во потполна 
смисла на зборот и вешт маѓепсничар. Своите планови и стапици ги 
покрива со наметка на светлина што личи на небесна. Ја навел Ева да 
вкуси од плодот на забранетото дрво уверувајќи ја дека тоа ќе ѝ донесе 
големо предимство. На своите агенти им наложува да измислуваат разни 
пронајдоци, патентни права и слични потфати, за и адвентистите кои 
сакаат брзо да се збогатат да паднат во искушение, да бидат вовлечени во 
неговите стапици и да си навлечат на себе големи маки. Тој е мошне буден 
и неуморен во настојувањето луѓето од овој свет постојано да ги држи во 
свое ропство, за преку нив со пријатни возбудувања да ги привлече и 
невнимателните верници да им се придружат во тие суетни задоволства. 
Желбата на очите, копнежот по возбудувања и пријатни забави, се 
вистински искушенија и стапици за Божјиот народ. Сатаната има многу 
фино испреплетени, но опасни мрежи кои изгледаат потполно невини и 
со кои тој вешто ги залудува припадниците на Божјиот народ, како што 
се: разни привлечни претстави, приредби, предавања од френологијата 
и уште безбројни слични потфати, замислени Божјиот народ да биде 
наведен да го сака светот и сѐ што е во светот. Со таквото поврзување со 
светот, верата станува сѐ послаба, а парите со кои треба да се потпомага 
делото на сегашната вистина се одлеваат во редовите на непријателот. 
Преку такви и слични канали сатаната вешто ги извлекува парите од 
рацете на Божјиот народ, и поради тоа врз нив е Божјото незадоволство“. 
– 1 Сведоштво, 550,551.
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Среда               29. јуни

4. ДОВЕРБА
а. Што го опкружува вистинскиот христијански управител? Псалм 

32:10.
_______________________________________________________________________

б. Какви особини поседува верниот Господов управител? Изреки 
3:5,6; Јов 23:12. 

„Псалмистот вели: ‘Надевај се на Господа и прави добро, живеј 
на земјата и храни се со вистината’ (Псалм 37:3). ‘Надевај се во 
Господа!’ Секој ден има свој товар, свои грижи и недоумици; и кога 
ќе се сретнеме, зошто веднаш сме готови да раскажуваме за нашите 
тешкотии и неволји? Толку непотребни грижи нè оптоваруваат, толку 
стравови нè мачат, за такво бреме на маки зборуваме, што некој би 
можел да помисли дека немаме милостив, нежен Спасител, готов да 
ги чуе нашите молби и веднаш да ни укаже помош кога ќе ни затреба“. 
– Патот кон Христа, 121.

в. Опишете неколку лекции од природата кои можат да послужат 
како водич за христијанскиот управител. Матеј 6:25-30.

„Бидејќи сѐ во природата придонесува за животот во светот така и е 
и со вашиот живот. ‘Давајте и ќе ви се даде’ (Лука 6:38), гласи поуката 
која е исто толку јасно запишана во природата како и на страниците 
на Светото Писмо“. – Воспитување, 103.

„Погледнете, вели Исус, како растат полските кринови; како, 
кога никнуваат од студената, мрачна земја или од калта на речното 
корито, се развиваат во цветови полни со убавина и мирис! Кој би 
помислил во колку убав цвет може да се развие грубата, кафеава 
главица на кринот? Но кога животот од Бога, сокриен во него, се 
развие на Неговиот повик, благодарение на дождот и сонцето, луѓето 
се восхитуваат гледајќи ја неговата слава и убавина. Исто така ќе се 
развие и животот од Бога во секоја човечка душа која ќе ја прифати 
службата на Неговата милост, која изобилно, како дождот и сонцето, 
се спушта со своите благослови на сите. Божјата Реч е сила која го 
создава цвеќето, а таа иста реч ќе ги развие и во вас доблестите на 
Неговиот Дух.

Божјиот Закон е закон на љубовта. Бог ве опкружил со убавина за 
да ве поучи дека вие не сте дошле на земјата само да истражувате, 
да копате и градите, напорно да работите и ткаете, туку со Христовата 
љубов да го направите животот посветол, радосен и убав - слично 
на цвеќето да го развеселувате животот на другите со службата на 
љубовта“. – Мисли од гората, 97.
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Четврток               30. јуни

5. БЛАГОДАРНОСТ
а. Што прави христијанскиот управител кога ги открива 

вистинските богатства на универзумот? Лука 15:8,9; 1 
Солунјаните 5:18.

„Заборавајќи ги сопствените тешкотии и грижи, да го славиме Бога 
за можноста да живееме за слава на Неговото име. Нека свежите 
благослови на секој нов ден разбудат чувство на благодарност во 
нашите срца за овие знаци за Неговата татковска грижа. Кога ќе ги 
отворите очите наутро, заблагодарете му на Бога што ве чувал во 
текот на ноќта. Заблагодарете Му се за Неговиот мир во срцето. 
Наутро, напладне и навечер нека вашите изрази на благодарност се 
издигнуваат кон небото како сладок мирис“. – The Review and Herald, 
June 2, 1910.

„Зарем ние немаме причина да зборуваме за Божјата добрина и 
да ја воздигаме Неговата моќ? Кога некој од нашите пријатели ќе 
ни направи нешто добро, ние за свое право и чест го сметаме тоа, 
да им ја укажеме својата благодарност. Колку ли повеќе причини 
имаме со најголема радост да ја изразиме својата благодарност на 
Оној, Којшто ни го дава секој добар и совршен дар! Затоа, да не ја 
испуштиме можноста на секој собир и на секое богослужение да Му 
оддадеме благодарност на Бога. Да се учиме да Го славиме Господа и 
во семејниот круг“. – Мојот живот денес, 170.

б. За што христијанскиот управител ќе биде најмногу благодарен? 
Псалм 119:14,72,127.

„Славните можности поставени пред Израел можеле да се остварат 
само преку почитување на Божјите заповеди. Истото совршенство на 
карактерот, истата полнота на благословите, благословите на умот, 
душата и телото, благословите во домовите и полињата, благословите 
во овој живот и во животот што доаѓа, можеме да ги уживаме само 
ако сме послушни“. – Христовите поуки, 305.

Петок               1.јули 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1.  Како можете да покажете посветеност во делото на евангелието?
2. Каков е описот на работата на христијанскиот управител?
3. Како вашиот став влијае на вашите финансиски одлуки? 
4. Што е потребно за да му дадете на Бога целосна контрола над вашите 

финансии?
5. Што откривате додека ги броите вашите благослови? 
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 2. лекција           Сабота, 9. јули 2022

Верен управител
„Дел мој си Ти, Господи, - си реков - ќе го пазам законот Твој“ 

(Псалм 119:57).

„Сè што поседуваме, нашата умна и физичка сила, сите благослови 
на сегашниот и идниот живот што ни се дадени, се запечатени со 
крстот на Голгота“. – The Review and Herald, December 14, 1886.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                          Совети за детето, 150-168. 
                                                                                                     Воспитување, 135-137.

Недела            3. јули

1. ЗАДОВОЛСТВО
а. Што сфаќаат христијанските управители за сите нивни земни имоти? Јов 

1:21.
_______________________________________________________________________ 

„Сè му припаѓа на Бога. Но луѓето не водат сметка за Неговото право. 
Додека Бог обилно ги опсипува со Своите благослови, луѓето често ги 
употребуваат Неговите дарови за свои себични задоволства; но тие ќе 
бидат повикани да дадат отчет за нивното управителство. 

Управителот речиси се поистоветува со својот господар. Тој ја прифаќа 
должноста на управител и го застапува својот господар, постапувајќи 
како што би постапувал господарот кога лично би управувал со имотот. 
Интересите на неговиот господар стануваат негови интереси. Позицијата 
на управител е почесна позиција бидејќи неговиот господар има доверба 
во него. Ако во било кој поглед постапи себично, ако за себе ја искористи 
добивката која ја заработил тргувајќи со богатството на својот господар, 
управителот ја злоупотребува укажаната доверба“. – 9 Сведоштво, 246.

б. Зошто христијанските управители треба да бидат задоволни со 
своите земни имоти, дури и ако не поседуваат многу? Псалм 
37:16; Изреки 15:16; 1 Тимотеј 6:8.

„Ние размислуваме за Христос, Создател на светот, и како Тој дошол 
на овој свет како сиромав. Тој немал каде да ја положи главата. Значи 
сиромаштијата не е срамна. Гревот е срамен“. – The Ellen G. White 
1888 Materials, p. 1514.
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Понеделник             4. јули
 

2. ПРАВИЧНОСТ
а. Бидејќи ние сме христијански управители, каков треба да 

биде нашиот однос кон нашите ближни и нивните имоти? 
Второзаконие 16:19.

_______________________________________________________________________ 

„Во последната голема борба меѓу Христовите следбеници и силите 
на темнината, сатаната ќе се обиде да поткупи мажи и жени. Некои ќе се 
продадат за ништо; зашто каква полза е за човек ако го придобие целиот 
свет, а на душата своја и напакости?“ – Manuscript Releases, vol. 19, p. 243.

„Мораме да покажеме посебен интерес за работите што ги засегаат 
другите луѓе - да не копнееме по она што им припаѓа ним, да не им 
наоѓаме замерки, да не ги укоруваме и прикажуваме во лажно светло, 
туку да постапуваме праведно во сè со нашите браќа и сите со кои имаме 
некаков однос“. – That I May Know Him, p. 176.

б. Што сака Бог да сфатиме за злото на пристрасноста? 
Второзаконие 24:17; Римјаните 2:11.

_______________________________________________________________________ 

„Бог не признава никаква разлика по однос на народност, раса 
или боја. Тој е Творец на целиот човечки род. Сите луѓе припаѓаат на 
едно семејство според создавањето и сите постануваат едно преку 
откупувањето. Христос дошол да ги сруши сите ѕидови кои ги делеле 
луѓето, да ги отвори сите одделенија на храмот како секоја душа би 
имала слободен пристап до Бога. Неговата љубов е толку широка, толку 
длабока и потполна што продира насекаде. Таа ги спасува луѓето од 
сатаната кој ги измамил со своите лукавства, и ги доведува во близина 
на Божјиот престол, над кој во еден лак се оцртува виножитото на 
ветувањето. Во Христа нема ниту Грк ниту Евреин, ниту слободен човек 
ниту роб“. – Пророци и цареви, 369.

„Причината за сите поделби, несогласувања и разлики лежи во 
одвојувањето од Христа. Христос е центарот кон кој секој треба да 
биде привлечен; бидејќи колку повеќе се приближуваме до центарот, 
толку повеќе се приближуваме во чувствата, сочувството и љубовта, 
обликувајќи се според Христовиот карактер и лик. Кај Бога нема 
пристрасност...

Синот на бесконечниот Бог, Господарот на животот и славата, понизно 
слегол на земјата, прифаќајќи да го живее животот на најниските, за 
никој да не се чувствува лишен од Неговото присуство. Тој се ставил 
на располагање на сите. Тој не избрал неколку омилени со кои би се 
дружел а ги запоставил сите други“. – That I May Know Him, p. 99.
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Вторник             5. јули

3. ЧЕСНОСТ 
а. Каков благослов им се дава на сите кои се водат од чесноста 

во сите нивни деловни трансакции? Изреки 10:9.
_______________________________________________________________________ 

б. Што треба да ги поврзува делата, зборовите, па дури и мислите 
на христијанскиот управител? Изреки 12:5,17; 14:2.

_______________________________________________________________________ 

„Со службата на повереништво е поврзана и обврска, не само кон 
Бога, туку и кон човекот“. – Воспитување, 139.

в. Како Бог гледа на оние кои се нечесни во својата работа? 
Изреки 16:11; 20:10.

„Ниту големата важност ниту привидната безначајност на работата 
со која се занимаваме не нè прави исправни или неисправни, 
чесни или нечесни во животот. Со најмало отстапување од патот на 
исправноста ние стапуваме на тлото на непријателот и така, чекор 
по чекор, можеме да преминеме потполно на страна на неправдата. 
Повеќето христијани на светот сметаат дека верата нема ништо 
заедничко со деловните односи во животот“. – 4 Сведоштво, 337. 

„Чесен човек, според Христовите мерила е само оној кој 
непоколебливо останува исправен и честит во сите околности. 
Лажните тегови и неисправните мерила со кои многумина 
настојуваат да ја зголемат својата земна добивка, се одвратни во 
Божјите очи. Сепак многумина и од оние кои тврдат дека ги држат 
Божјите заповеди користат лажни тегови и неисправни мерила. Кога 
човекот е навистина поврзан со Бога и навистина го држи Неговиот 
закон, тоа се гледа во неговиот живот, бидејќи сите негови постапки 
секогаш се во склад со Христовото учење. Тој не ја продава својата 
чест за никаква земна добивка. Неговите начела се засновани на 
сигурен темел, и неговото однесување и во земните работи е одраз 
на неговите внатрешни принципи. Непоколебливата чесност блеска 
како злато меѓу плевелот и троскотот на овој свет. Измамата, лагата 
и несовесноста можат да се сокријат пред луѓето, но не и пред Бога. 
Божјите ангели кои будно го следат развојот на нашиот карактер и 
ја одмеруваат нашата морална вредност, ги бележат во небесните 
книги и тие навидум незначајни трансакции, бидејќи сето тоа го 
открива нашиот карактер. Ако еден работник е несовесен и површен 
во своето секојдневно занимање, оние кои го набљудуваат нема да 
згрешат ако заклучат дека неговите мерила и во верата се исти такви 
како и во неговите работи“. – 4 Сведоштво, 310,311.
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Среда             6. јули

4. ПОНИЗНОСТ
а. Која е наградата за понизниот христијански управител? Псалм 

37:11; Изреки 22:4; Матеј 18:4.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Врвната љубов кон Бога и несебичната љубов еден кон друг, ова 
е најдобриот дар што небесниот Отец може да ви го даде. Нека сите 
верници се приближат кон Бога и еден кон друг, за да може Бог да им се 
приближи. Ниту еден човек не треба да се воздига како врховен. Никој 
не треба да мисли дека е непогрешлив затоа што Бог го просветлил и 
го употребил за да ги води душите кон вистината. Нашите дарови се 
вредни само ако се користат како таленти дадени од Бога за издигање на 
вистината. Оној преку кого работи Бог никогаш не треба да се возвишува 
себеси, никогаш не треба да се стреми кон моќ. Како мудар управител, 
тој треба да ја врши својата работа чесно и понизно. Тој треба да му служи 
на Бога пренесувајќи го она што го примил, зборувајќи ја вистината во 
љубов на јасен и одлучен начин. На тој начин тој треба да ги просветли 
другите, имајќи секогаш на ум дека само Бог може да влијае на умот и да 
го очисти срцето“. – Manuscript Releases, vol. 21, p. 275.

б. Што треба да ги карактеризира сите оние што сакаат да бидат 
меѓу Божјите избраници? Изреки 29:23.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Љубовта, сочувството и нежноста мора да се откријат меѓу нас. 
Облечете се како Божји избраници во милост и добрина. Гревовите што 
биле практикувани пред преобраќањето мора да бидат отфрлени заедно 
со стариот човек. Со новиот човек, Исус Христос, треба да се облечеме 
во ‘милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост’ 
(Колосјаните 3:12).

Божји избраници се оние кои воскреснале со Христа за да одат во нов 
живот. Тие се свети на Господа и Тој ги признава како Свои сакани. Како 
такви, тие се под свечен завет да се истакнат со понизност. Тие мора да 
се облечат во облеката на праведноста. Тие се одвоени од светот, од 
неговиот дух, од неговите постапки и треба да покажат дека учат од Оној 
кој вели: ‘Јас сум кроток и смирен по срце’ (Матеј 11:29). Ако сфатат дека 
умреле со Христа, ако го одржат заветот што го дале при крштевањето, 
светот нема да има моќ да ги наведе да се одречат од Христа. Ако го 
живеат Христовиот живот на овој свет, тие се учесници во божествената 
природа. Тогаш, кога ќе се појави Христос, кој е нашиот живот, и тие ќе се 
појават со Него во слава“. – Manuscript Releases, vol. 21, p. 236,237.
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Четврток           7. јули

5. ПОСЛУШНОСТ
а. Кои особини му биле покажани на Јован во Откровението 

додека го гледал Божјиот народ во овие последни денови? 
Откровение 14:12.

_______________________________________________________________________ 

б. Каде можеме да најдеме упатства во поглед на исправни 
деловни принципи? Второзаконие 5:32; 25:13-15; Лука 11:28.

_______________________________________________________________________ 

„Не постои гранка на чесно работење за која Библијата не би 
можела да ни понуди најосновна подготовка. Нејзините принципи 
на трудољубивост, чесност, штедливост, владеење со себеси и 
непорочност се тајната на вистинскиот успех. Овие принципи, како 
што се изложени во книгата Изреки, претставуваат сокровиште 
на практичната мудрост. Каде може трговецот, занаетчијата, 
раководителот во било кое подрачје на работење, да најде подобри 
совети за себе или за своите вработени од оние што се наоѓаат во 
овие зборови на мудриот човек: (Изреки 22:29; 14:23; 13:4; 23:21; 
20:19; 17:27; 20:3, 4:14; 6:28; 13:20; 18:24)...

Колкумина би можеле да избегнат финансиски неуспех и пропаст 
кога би ги слушале предупредувањата кои се толку често повторувани 
и нагласувани во Писмото...

Врз овие принципи се потпира благосостојбата на општеството, 
без оглед дали се работи за световни или за верски заедници. Овие 
принципи им даваат сигурност и на имотот и на животот. За сѐ 
што овозможува взаемна доверба и соработка, светот може да му 
заблагодари на Божјиот закон кој е запишан во Неговата Реч и кој 
уште постои во човечкото срце, често запишан со нејасни и речиси 
избришани букви“. – Воспитување, 135-137.

Петок              8. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како можеш да бидеш задоволен со својот земски имот? 
2. Како треба да се однесувате со другите во вашите финансиски трансакции.
3. Какви благослови ќе добиете ако сте искрени во сите ваши трансакции. 
4. Како може понизноста да се манифестира во мојот живот на практичен 

начин?
5. Наведете некои од придобивките кои се однесуваат на финансиската 

чесност.
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3. лекција          Сабота, 16. јули 2022

Победа над злите склоности (1) 

„Зашто, каде што има завист и карање, таму има неслога и сè е 
лошо“ (Јаков 3:16).

„Без оглед дали го признаваме тоа, ние сме управители кои Бог 
ги снабдува со способности и средства и ги поставува во светот да ја 
извршуваат работата што Тој им ја одредил“. – Воспитување, 137.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                       5 Сведоштво, 242-248. 

Недела                10. јули

1. ЗАВИСТ И СЛИЧНИ ГРЕВОВИ
а. Објаснете го потеклото на гордоста, зависта и амбицијата за 

позиција — и нивните горчливи последици. Исаија 14:12-15.

„Токму гордоста и самољубието го поттикнале Луцифера да се 
жали против Божјото владеење и се обидел да го урне поредокот што 
владеел на небото. Уште од својот пад, сатаната постојано се труди да 
го влее кај луѓето својот дух на завист и незадоволство, и стремеж за 
положби и почести“. – Патријарси и пророци, 403.

б. Опишете го телесниот ум — кандидат за втората смрт. 1 
Коринтјаните 3:3; Римјаните 8:6,7; Јаков 3:14,15.

_______________________________________________________________________ 

„Ако го отвориш своето срце на зависта, злобата и сомнежот, Светиот 
Дух нема да може да престојува во тебе“. – 8 Сведоштво, 191. 

в. Како зависта влијае на вашата личност и благосостојба? Јов 5:2; 
Изреки 14:30; 27:4.

„Завидливиот човек истура отров каде и да оди, отуѓувајќи ги пријателите 
и поттикнувајќи омраза и бунт против Бога луѓето. Тој се стреми да биде 
сметан за најдобар и најголем, но не така што со јуначки и пожртвувани 
напори ќе ја достигне целта на совршенството, туку останувајќи таму каде 
што е потценувајќи ги заслугите на другите“. – 5 Сведоштво, 56.
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Понеделник            11. јули

2. АЛЧНОСТ ВО СРЦЕТО
а. Во која смисла алчноста ги прекршува Божјите заповеди? Излез 

20:17. Што можеме да научиме за овој грев од искуството на 
Ахан? Исус Навин 7:20-26.

„Смртниот грев што го одвел Ахана во пропаст имал свој корен 
во алчноста - еден од вообичаените гревови преку кој се преминува 
лекомислено. Додека другите гревови се истражуваат и се казнуваат, на 
алчноста ретко ѝ се забележува иако таа всушност е престап на десеттата 
заповед. Колку тој грев е голем и колку неговите последици се страшни, 
се гледа од случајот на Ахана. 

Лакомството е зло што се развива постепено. Ахановата дрчност и 
незаситна желба за богатење се претвориле во навика која цврсто се 
вкоренила, така што речиси било неможно да се искорени. Иако уживал 
во тоа зло, сепак се вчудовидел при помислата дека со тоа ќе му нанесе 
несреќа на цел Израел; но гревот ја умртвил неговата совест и кога 
наишло искушението, тој паднал како лесен плен. 

Зар не се греши и денеска наспроти исто толку свечените и јасни 
опомени? И нам исто така јасно и одредено ни е забрането да му 
попуштаме на лакомството како и на Ахана што му било забрането 
да присвои што било од пленот затечен во Ерихон. Бог во својата Реч 
лакомството го поистоветува со идолопоклонството. И нам ни е упатена 
опомена: ‘Не можете да им служите на Бога и на Мамон’ (Матеј 6:24). 
‘Внимавајте! Чувајте се од алчноста’ (Лука 12:15). ‘Користољубивоста 
воопшто да не се спомнува меѓу вас’ (Ефесјаните 5:3). Пред нас е 
страшната судбина на Ахана, на Јуда, на Ананија и Сафира; а пред сите 
овие судбината на Луцифера, на ‘ѕвездата Деница’, на оној кој во својата 
алчност за власт се стремел кон повисока положба и со тоа засекогаш 
ги проиграл сјајот и небесното блаженство. Сепак, наспроти сите тие 
опомени, насекаде и на сите страни преовладува лакомство.

Валканите траги на таа лоша склоност секаде се покажуваат. Во 
семејствата поради тоа настануваат неслоги и разделби; таа кај 
сиромасите предизвикува завист и омраза кон побогатите; таа води кон 
свирепо угнетување на сиромасите од страна на имотните. А тоа зло 
постои не само во светот, туку и во црквата“. – Патријарси и пророци, 
496,497.  

б. Како треба да биде нашиот однос кон оние кои се подложни 
на духот на алчноста? Ефесјаните 5:5; 1 Коринтјаните 5:11.

в. Кои грешници, покрај алчните луѓе, нема да влезат во 
царството Божјо? 1 Коринтјаните 6:10.
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Вторник            12. јули

3. ЗЛОТО НА АЛЧНОСТА
а. Што се случува кога зависта и алчноста ќе се вкоренат во 

срцето? Јов 5:2-5.
_______________________________________________________________________ 

„Писмото ја опишува состојбата во светот непосредно пред второто 
Христово доаѓање. Апостол Јаков дава верна слика на лакомството 
и насилството што ќе преовладуваат во тоа време. Тој вели: ‘Ајде 
сега вие, богати... Сте насобрале богатство за последните дни. Ете, 
платата што сте ја задржале од работниците, кои работеле на вашите 
ниви, и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ Саваот. 
Се веселевте на земјата и се насладувавте, ги згоивте срцата ваши 
како за ден на клање. Го осудивте, Го убивте праведникот; и тој не 
се спротивставуваше’ (Јаков 5:1-6). Ова е вистинската слика на она 
што постои денес. Со разновидни насилства и изнуди, луѓето собрале 
големи богатства, додека извиците на поголемиот дел од човештвото 
кое умира од глад се издигаат до Бога“. – Христовите поуки, 170.

б. Што се случува кога алчните луѓе себично го задржуваат своето 
богатство за себе? Проповедник 5:13.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Природниот, алчен, богат човек, го стекнал ова богатство со тоа 
што ги искористувал своите вработени и ги искористувал поединците 
каде што можел, и тука го акумулирал своето богатство, кое ќе му го 
проголта телото како оган“. – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 247.

в. Како злите луѓе откриваат што се наоѓа во нивните срца и 
умови? Псалм 10:3.

„Во своето слепило, луѓето се фалат со чудесен напредок и 
просветеност. Но на окото на Семоќниот му се откриени сите тајни 
гревови и расипаност. Небесните стражари гледаат дека земјата е 
полна со насилство и злосторство. Богатство се стекнува со секаков вид 
на закинување; закинување не само на луѓето, туку и на Бога. Луѓето 
ги користат Неговите средства за да ја задоволат својата себичност. 
Сè до што можат да се дограбат, тие го претвораат во средство за 
задоволување на својата алчност. Насекаде преовладуваат лакомост 
и сладострастие. Луѓето ги негуваат особините на првиот измамник. 
Тие го прифатиле како Бог и биле проткаени со неговиот дух“. – 6 
Сведоштво, 14,15.
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 Среда             13. јули

4. ГОРДОСТ
а. Концептот на гордост е високо ценет во овој свет. Како 

Библијата ја опишува гордоста? Изреки 16:5.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

б. Што ќе им направи Господ на гордите? Изреки 15:25; 16:18,19. 
Лука 18:14. Опишете што и било покажано на слугинката 
Господова во врска со исходот на гордите — и како тоа може 
да се избегне.

_______________________________________________________________________ 

„Покажано ми е дека Бог ја мрази гордоста, и сите горди и безбожни 
ќе бидат како слама што ќе ја изгори денот што доаѓа. Видов дека 
пораката на третиот ангел мора да делува како квасец во срцата 
на многу кои тврдат дека веруваат во неа, чистејќи ги од гордоста, 
себичноста, лакомството и љубовта кон светот“. – 1 Сведоштво, 
132,133. 

в. Наместо гордост, што се забележува во животот на 
христијанскиот управител? Јаков 4:6.

„Сите кои го проучуваат Христовиот живот и го практикуваат 
Неговото учење ќе станат како Христос. Нивното влијание ќе биде 
слично на Неговото. Тие ќе откријат здрав карактер. Тие се утврдени 
во верата и нема да бидат совладани од ѓаволот поради суетата и 
гордоста. Тие се трудат да одат по понизниот пат на послушноста, и да 
ја вршат Божјата волја. Нивниот карактер врши влијание што зборува 
во корист на Божјото дело и вистинската чистота на Христовата 
работа...

Во овие целосно преобратени души, светот има сведоштво за 
посветувачката моќ на вистината врз човечкиот карактер. Преку нив 
Христос му го објавува Својот карактер и волја на светот. Во животот 
на Божјите деца се открива радоста во служењето на Господа, додека 
спротивното се гледа кај оние кои не ги држат Неговите заповеди. 
Линијата на поделба е јасна. Сите што ги држат Божјите заповеди се 
сочувани со Неговата моќна сила, среде расипувачкото влијание на 
оние што го престапуваат Неговиот закон. Божјата сила преку верата 
во спасението, одржува сѐ, од најниските до оние на највисоките на 
одговорни позиции“. – Evangelism, pp. 315, 316.
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Четврток           14. јули

5. ЉУБОВТА КОН ПАРИТЕ
а. Што ќе ви донесе љубовта кон парите? 1 Тимотеј 6:10; 

Проповедник 5:10.
_______________________________________________________________________ 

„Библијата не го осудува човекот, бидејќи е богат, доколку чесно 
го стекнал своето богатство. Корен на секое зло не се парите, туку 
љубовта кон нив. Бог е Тој што им дава сила на луѓето да придобијат 
богатство и во рацете на оној, којшто постапува како Божји управител, 
употребувајќи ги своите средства на несебичен начин, богатството 
е благослов, како за оној што го поседува, така и за светот. Но 
многумина обземени од интерес за богатствата на овој свет, стануваат 
нечувствителни за Божјите барања и за потребите на своите ближни. 
За нив, нивното богатство е средство преку кое ќе се прослават 
себеси, па затоа ги зголемуваат своите имоти, додаваат нови куќи 
кон постоечките и ги полнат со раскошни нешта, додека насекаде 
околу нив постојат човечки битија што се наоѓаат во мизерија, порок, 
болест и смрт. Оние што живеат само за да си служат на себеси и 
своите задоволства, развиваат карактеристики што не се својствени 
на Бога, туку на кнезот на злото“. – Здравје и среќа, 212,213.

б. Кој е главниот приоритет во животот на секој верен управител? 
1 Коринтјаните 2:2; Матеј 6:33; Лука 9:25.

_______________________________________________________________________ 

„Кога грешникот ќе дојде до крстот и ќе погледне во Оној што 
умрел за да го спаси, тој може да се радува со полна радост, затоа 
што гревовите му се простени. Клечејќи кај крстот, тој стигнал до 
највисокото место што може да се достигне“. – The Review and Herald, 
April 29, 1902.

Петок              15. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како зависта влијае на вашето управување?
2. Какви односи треба да одржувате со луѓе кои не ги следат начелата на 

христијанското управување?
3. Каков е резултатот од живеењето алчен живот?
4. На што треба да се засноваат вашите финансиски одлуки?
5. Објаснете ги опасностите да бидете преокупирани со материјални добра.
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4. лекција         Сабота, 23. јули 2022

Победа над злите склоности (2)

„Посеаното, пак, во трње е оној што го слуша словото, но грижите 
од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа 
останува без род“ (Матеј 13:22). 

„Сите кои толку слепо трчаат по заработувачка и стекнување на пари... 
горко ќе заплачат еден ден, велејќи: ‘О, измамливоста на богатството! Ја 
продадов за пари својата душа!’“ – 3 Сведоштво, 544,545.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:         Counsels on Stewardship, pp. 133–140.

Недела               17. јули

1. ИЗМАМА

а. Како сатаната често ги изопачува срцата и устата на луѓето кои 
сакаат неправедно да профитираат во деловните трансакции? 
Еремија 6:13; Дела 5:3,4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Колку искрено Давид и Соломон се труделе да се ослободат 
од измамничките усни? Псалм 101:7; Изреки 30:8 (прв дел).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Бидејќи христијанските управители честопати мораат да бидат 
во контакт со измамници, каква молитва треба да се вознесе 
на небото? Псалм 43:1 (последен дел).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

г. Како често Бог дозволува измамникот да стане жртва на 
неговите сопствени трикови? Псалм 7:14-16. 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Понеделник            18. јули 
2. НЕЧЕСНОСТ
а. Опишете ја длабочината на злото што се случува кога го 

нарушуваме угледот на другите — и како Бог гледа на тоа. 
Изреки 6:12-19.

„Ние со ужас мислиме на канибалите кои се гостат со сè уште 
топлото месо од своите жртви; но зар последиците дури и на овој 
обичај се пострашни од агонијата и пропаста која предизвикува 
погрешно прикажување на интересите и оцрнување на угледот?...

Духот на озборување и прераскажување е сатанско оружје за сеење 
на раздор и расправија, разделување на пријатели и поткопување на 
верата на многумина во исправноста на нашите начела.

За човечките суштества природно е да изговараат остри зборови. 
Оние кои ќе и попуштат на оваа склоност ја отвораат вратата на 
сатаната да влезе во нивното срце и брзо да ги потсети за пропустите 
и грешките на другите. Се размислува за нивните пропусти, ги 
забележуваат нивните слабости и изговараат зборови кои раѓаат 
недоверба кон оној кој работи најдобро што може за да ја изврши 
својата должност како Божји соработник. Често се сее семето на 
недоверба затоа што човекот смета дека требало да му се даде 
предност, а тоа не е направено“. – Адвентен дом, 440,441.

б. Како Бог гледа на оние кои се нечесни во своите финансиски 
трансакции? Второзаконие 27:17-19; Изреки 11:1; 20:23

„Извештаите за секоја работа, деталите од секоја трансакција, 
внимателно се испитуваат од страна на невидливите ревизори, 
застапниците на Оној кој никогаш не прави компромиси со 
неправедноста, на чии очи злото никогаш не може да им избега, Кој 
никогаш не го прикрива гревот...

Против секој злосторник Божјиот закон изрекува осуда. Тој може 
да го презре тој глас, може да настојува да го заглуши неговото 
предупредување, но залудно. Тој го следи. Му се наметнува. Го 
уништува неговиот мир. Ако не го послуша, го прогонува до гроб. На 
суд сведочи против него. Како неизгорлив оган, на крајот ги изгорува 
и душата и телото“. – Воспитување, 144.

в. Што ќе биде со сето она што е стекнато на нечесен начин? 
Изреки 13:11; 15:27; 21:6.

„Ниту една деловна шема или животен план не можат да бидат 
здрави или целосни, ако ги опфаќаат само кусите години од 
овој сегашен живот и не водат сметка за бескрајната иднина“. – 
Воспитување, 145.
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Вторник           19. јули

3. НЕПРАВДА
а. Како сме предупредени да избегнуваме пристрасност во 

постапувањето со другите? Левитска 19:15.

„Не покажувајте пристрасност кон еден или повеќе луѓе, додека ги 
занемарувате останатите браќа затоа што не ви се блиски. Внимавајте да не 
се однесувате грубо со оние за кои мислите дека згрешиле, додека другите, 
чија вина е поголема и заслужуваат повеќе укор, кои треба жестоко да 
бидат укорени за нивното нехристијанско однесување, ги поддржувате и 
третирате како пријатели“. – The Review and Herald, March 12, 1895. 

„Секој треба да стои на своето место, и да си ја работи својата работа. 
Секој поединец меѓу вас мора пред Бога да изврши возвишено, свето 
и славно дело за овие последни времиња. Секој треба да ја носи својата 
тежина на одговорност... Никој од вас не треба да се плаши дека некој друг 
ќе го заземе највисокото место. Сите треба да се третираат без пристрасност 
и без лицемерие“. – Christian Leadership, p. 39.

б. Како христијанскиот управител постапува со оние кои се 
обесправени? Псалм 82:2-4.

„Од припадниците на Својот народ, Бог бара во никој случај да не дозволат 
угнетување на сиромашните и нажалените. Тие ќе ги примат ветените 
благослови само ако го скршат секој јарем и ги ослободат угнетените, 
постапувајќи несебично и со многу обѕир кон сиромашните и оние кои се 
неволја. Ако во црквата се најдат и такви кои пред слепите ставаат камен 
за сопнување, таквите треба да се повикаат на одговорност: бидејќи Бог 
бара од нас да бидеме заштитници на слепите, нажалените, вдовиците и 
сирачињата. Каменот на сопнување спомнат во Божјата реч не значи само 
парче дрво или некој друг материјал ставен пред нозете на слепиот за да се 
сопне туку значи многу повеќе од тоа. Тоа се однесува на секоја постапка со 
која може да се наштети на влијанието на слепиот брат, да се работи против 
неговите интереси и да се попречува неговиот просперитет.  

Братот кој е слеп, сиромашен и болен, а прави сè што е во негова моќ сам 
себе да се издржува и да не зависи од другите, треба да се храбри и да му 
се крепат рацете на секој можен начин. Меѓутоа, оние кои тврдат дека се 
негови браќа, кои можат да ги користат сите свои работни способности и да 
не зависат од никој, но кои ги забораваат своите должности кон слепиот до 
таа мера што со своите постапки го збунуваат, растажуваат и попречуваат 
неговиот животен пат - прават грев за кој ќе мораат длабоко да се каат пред 
Бога и во потполност да се менуваат ако сакаат Бог да ги прими нивните 
молитви. И Божјата црква (во тоа место) која дозволи да му се прави 
неправда на унесреќениот брат, ќе биде виновна за тој грев сè додека не 
направи сè што е во нејзина моќ тоа зло да се отстрани“. – 3 Сведоштво, 
519,520.
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Среда             20. јули

4. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ЛОШО ДРУШТВО
а. Иако Господ е наш голем Советник, од кого можеме да бараме 

совет на оваа земја? Изреки 13:20.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Единствениот сигурен начин за младите е да се дружат со оние 
кои се чисти и свети, и така природните склоности кон злото ќе се 
држат под контрола. Избирајќи ги за свои пријатели оние што се 
плашат од Господа, тие ретко ќе покажат недоверба во Божјата реч, ќе 
имаат сомнеж и неверство. Моќта на вистинскиот доследен пример 
претставува голема сила на добро“. – Heavenly Places, p. 172.

б. Што треба да имаме на ум кога станува збор за луѓе кои не се 
во склад со начелата на христијанското управување? Изреки 
14:7; 2 Солунјаните 3:6.

„Ако младите го изберат влијанието на мажите и жените со 
изопачени начела и практики и се поврзуваат со нив... тие стануваат 
загадени. Тивките и несвесни влијанија ќе се вткаат во нивните 
емоции и нивните животи, станувајќи дел од нивното битие и тие ќе 
продолжат да чекорат по самиот раб на бездната, не чувствувајќи 
никаква опасност. Тие учат да ги сакаат зборовите на додворувачот, 
медените зборови на измамникот, и ако некој не ги опсипува 
со ласкање, тие стануваат немирни, вознемирени и несреќни... 
Следењето на советот на безбожниците е првиот чекор кон стоењето 
на местото на грешниците и седнување на местото на презрените“. – 
Heavenly Places, p. 172.

„Не е во ред христијаните да се дружат со луѓе кои се со непостојан 
морал. Блиското дружење кое само одзема време, не поттикнува 
јакнење на моралот и не придонесува за јакнење на умните и 
духовните сили, е опасно. Ако моралната атмосфера која го опкружува 
поединецот не е чиста и света, туку загадена со изопаченост, 
оние кои вдишуваат таква атмосфера, ќе увидат дека таа речиси 
незабележително делува на умот и срцето, труејќи и изопачувајќи сè 
околу себе. Опасно е да се дружите со луѓе чиј интелект е природно 
низок. Оние кои по природа се совесни и ја сакаат чистотата постепено 
и незабележливо ќе се симнат на исто ниво, ќе учествуваат и ќе се 
залагаат за слабоумноста и моралната празнина со која постојано 
доаѓаат во контакт“. – 3 Сведоштво, 125.
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Четврток           21. јули

5. ЗАЛУДНОСТА ОД ГОМИЛАЊЕ НА БОГАТСТВОТО
а. Колку од нашето земно богатство задржуваме кога ќе умреме? 

Псалм 49:16,17; Проповедник 5:13-15; 1 Тимотеј 6:7.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

б. Што можеме да земеме со себе на големиот суд на човечкиот 
род? Матеј 16:26; Изреки 11:4; Исаија 31:7.

_______________________________________________________________________ 

„И тогаш откупените ќе бидат пречекани со добредојде во домот што 
Христос им го подготвува. Таму нема да им прават друштво земните 
расипници, лажливците, идолопоклониците, расипаните, неверните, 
туку ќе се дружат со оние кои го совладале сатаната и преку Божјата 
благодат изградиле совршен карактер. Секоја грешна наклоност, секое 
несовршенство, што ги мачеле овде, отстранети се со Христовата крв и 
тие се облечени во совршенството и сјајот на Неговата слава што далеку 
го надминува сјајот на Сонцето. Моралната убавина, совршенството на 
Христовиот карактер, зрачи од нив, далеку надминувајќи ја вредноста 
на надворешната блескавост. Тие се без мани пред големиот бел 
престол, уживајќи го достоинството и привилегиите на ангелите. 

Гледајќи го ова славно наследство, кое би можело да му припадне, 
‘каков откуп ќе даде човекот за својата душа?’ (Матеј 16:26). Иако 
можеби е сиромашен, сепак во себе има достоинство и богатство, кое 
светот никогаш не би можел да му го даде. Душата откупена и исчистена 
од гревот, која сите свои благородни способности ги ставила во служба 
на Бога, има непроценлива вредност; и кога една душа ќе се спаси, 
радоста на Небото во присуство на Бога и светите ангели се изразува 
со песни на свето победоносно славење“. – Патот кон Христа, 126.

Петок             22. јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кои се резултатите од измамничката комуникација? 
2. Како нечесноста влијае на измамникот?
3. Како христијанските управители постапуваат со другите во нивните 

финансиски зделки?
4.  Кој е финансиски советник на христијанскиот управител?
5.  Што треба да нѐ потсетува на привремената природа на материјалното 

богатство?
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5. лекција         Сабота, 30. јули 2022

  Работата како благослов
„И го зеде Господ Бог човекот (кого го создаде), го насели во 

Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува“ (Создавање 2:15).

„Вистинска слава и радост во животот наоѓаат само работните мажи и 
жени. Работата дава своја награда, а колку е сладок одморот по напорот 
на правилно поминатиот ден”. – Christian Temperance and Bible Hygiene, 
p. 98.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:    Messages to Young People, pp. 177–180.
                                                                                                                                          

Недела                24. јули

1. РАБОТА
а. Што милостиво му било дадено на човештвото при 

создавањето? Создавање 2:15.
_______________________________________________________________________ 

„Работата Бог ја определил за човекот, и таа за него претставува 
вистинска благодат: го занимава, му ги проникнува мислите, го засилува 
телото и ги развива способностите. Во духовната и во телесната работа 
Адам наоѓал едно од најголемите задоволства на својот свет живот. И кога, 
поради непослушноста, бил истеран од својот прекрасен дом и кога бил 
присилен макотрпно да бори со ќудливото земјиште за својот насушен леб, 
токму таа работа, иако во голема мера поинаква од пријатното занимање 
во Едем, му била заштита од искушението и извор на среќа. Во голема 
заблуда се оние кои работата ја сметаат за проклетство, па макар таа да е 
заморна и тешка. Богатите често со презир ја гледаат работничката класа. 
Меѓутоа, таквото однесување е наполно спротивно на намерата што ја 
имал Бог кога го создал човекот. Што се имотите на најголемите богаташи 
во споредба со наследството дадено на возвишениот Адам? Па сепак, 
Адам не го поминувал животот во безделничење. Премудриот Творец, 
кој најдобро знае што ја зголемува среќата на човекот, му определил 
на Адама што треба да прави. Само работливите мажи и жени наоѓаат 
вистинска животна радост“. – Патријарси и пророци, 50.

б. Кој дел од плодовите на работата што ќе ги оствари мудриот 
човек му припаѓа нему/неа? Проповедник 3:13.
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Понеделник                25. јули

2. ЗАПОВЕД ДА СЕ РАБОТИ
а. Наведете еден важен аспект од четвртата заповед. Излез 20:9.
_______________________________________________________________________

„Верата која ја исповедаш ти наложува да го искористиш времето 
во текот на шесте работни денови како и да присуствуваш во црквата 
во сабота. Не си вреден во работата. Дозволуваш да поминуваат 
часови, денови, дури и седмици, а ништо да не направиш. Најдобрата 
проповед што можеш да му ја одржиш на светот е да покажеш 
решителна преобразба во својот живот и да се погрижиш за своето 
семејство. Апостолот вели: ‘Ако некој не се грижи за своите, а особено 
за своите домашни, тој се одрекол од верата и полош е од безверник’ 
(1 Тимотеј 5:8)“. – 5 Сведоштво, 179.

„Мрзеливоста и леноста не се плодови кои растат на христијанското 
дрво“. – Совети за детето, 124.

б. Како христијанските управители ја вршат својата работа? 
Колосјаните 3:23.

_______________________________________________________________________

„Патот на напорната работа наменет за жителите на земјата можеби 
е напорен и заморен, но тој е украсен со стапките на Искупителот, а 
оној што оди по овој свет пат е безбеден. Со поука и пример, Христос 
ја ценел корисната работа. Уште од најраните години живеел живот 
на напорна и тешка работа. Поголемиот дел од Својот земен живот 
го поминал трпеливо работејќи во столарската работилница во 
Назарет. Во облеката на обичен работник, Господарот на животот 
одел по улиците на градот во кој живеел, одејќи и враќајќи се од 
својата скромна работа; а невидливите ангели кои биле испратени да 
Му служат го придружувале додека одел рамо до рамо со селаните 
и работниците, непризнаен и непочитуван“. – Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, p. 276.

„Не треба да ги занемарувате обврските што се пред вас, туку 
треба да ги искористите малите можности што ви се појавуваат. Треба 
да продолжите да давате сѐ од себе во помалите животни задачи, 
извршувајќи ја сесрдно и верно работата што ви ја доделила Божјата 
промисла. Колку и да е мала, треба да го правите тоа со онаа темелност 
со која би завршиле некоја поголема работа. Вашата верност ќе биде 
потврдена во небесните книги“. – The Signs of the Times, June 16, 1890.

в. Освен што треба да ги учиме нашите деца да работат и да 
бидат вредни, на кој друг аспект од управителската служба 
треба да ги поучуваме уште од раната младост? Изреки 3:9.
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Вторник            26. јули
 

3. СЕМЕЈНА ФИРМА
а. Кога христијанските управители треба да ја започнат својата 

обука? Второзаконие 6:7.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Воспитувањето на детето на добро или на зло започнува во 
неговите најрани години. Децата треба да се поучат дека тие се дел 
од семејната фирма. Тие треба да бидат обучени да ја играат својата 
улога во домот. Тие не треба постојано да се разгалуваат; туку треба да 
им го олеснат товарот на таткото и мајката. Како што растат постарите 
деца, тие треба да помогнат во грижата за помладите членови 
на семејството. Мајката не треба да дозволи да биде исцрпена од 
работата што децата можат и треба да ја прават“. – Manuscript 
Releases, vol. 10, pp. 206, 207. 

б. Како можат родителите да ги учат своите деца на принципите 
на работа и на животните должности? Изреки 22:6.

_______________________________________________________________________

„Во училиштето на родителскиот дом децата треба да научат како да 
ги извршуваат практичните обврски од секојдневниот живот. Додека 
се уште млади, мајката секој ден треба да им дава некоја едноставна 
задача. Настојувањето да ги упати во работата ќе и одземе повеќе 
време отколку сама да го направи тоа, но треба да има на ум дека 
со тоа ги поставува темелите во изградбата на нивниот карактер, 
оспособувајќи ги да бидат корисни во животот. Нека има на ум дека 
домот претставува училиште во кое таа е главен учител. Нејзина задача 
е да го научи детето како брзо и вешто да ги извршува домашните 
задачи и домашните обврски. Децата уште од детството треба да се 
навикнуваат да учествуваат во носењето на секојдневните товари. 
Момчињата и девојчињата треба да добијат инструкции дека, како 
што растат и зајакнуваат, треба разумно да преземаат сè поголеми 
одговорности во домашните работи“. – Counsels to Parents, Teachers, 
and Students, p. 122. 

в. Кој е неизбежниот резултат од безделничењето? Изреки 19:15.

„Онаму каде што има изобилство на безделничење, сатаната 
работи со своите искушенија да го уништи животот и карактерот“. – 
The Youth’s Instructor, October 18, 1894.
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Среда            27. јули

4. НЕСООДВЕТЕН ОДМОР
а. Каков совет им се упатува на оние кои не го исполнуваат 

Божјиот налог даден во четвртата заповед, шест дена да 
работат – и кои наместо тоа избираат да се одмараат во шесте 
обични денови во седмицата? 2 Солунјаните 3:10.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог на луѓето им дал шест дена определени за работа и Тој бара тие 
сите свои работи да ги извршуваат во текот на тие шест работни денови“. 
– Патријарси и пророци, 307.

„Божјата реч изјавува дека „кој не сака да работи, тој нека и не јаде 
(2. Солунјаните 3:10). Господ не бара од човекот кој напорно работи 
да ги поддржува другите во безделничење. Мнозина губат време, не 
вложуваат сериозни напори, и затоа запаѓаат во сиромаштво и скудност. 
Доколку овие грешки не бидат поправени од оние што ги имаат овие 
мани, сè што можеме ние да сториме за нив би личело како на ставање 
богатство во вреќа со дупки“. – Христовите поуки, 247.

„На оние што настојуваат да се реформираат, треба да им се 
обезбеди вработување. Ниту еден, кој е способен да работи, не треба 
да биде поучуван да очекува дека храната, облеката и станот ќе му 
бидат дадени бесплатно. За нивно, но и за доброто на другите, треба 
да бидат пронајдени начини на кои еднакво би вратиле за она што го 
примаат. Охрабрете ги во напорите да се издржуваат самите себеси. Тоа 
ќе придонесе за нивната самопочит и благородната независност. Освен 
тоа, вработеноста на телото и умот претставува успешна ограда против 
искушението“. – Здравје и среќа, 177.

„Навиката световните работи да се извршуваат немарно и 
невнимателно лесно се пренесува и во духовниот живот и истата го 
онеспособува човекот успешно да му служи на Бога. Мнозина, кои 
како вредни работници можеа да бидат на благослов на светот, се 
упропастиле со својата немарност. Кога некој нема работа ниту цврста 
цел пред себе, им отвора врата на илјадници искушенија. Расипаното 
друштво и лошите навики го изопачуваат умот и душата, а резултатот е 
пропаст за овој живот и идниот живот. 

Без оглед со која дејност се занимаваме, Божјата реч нè учи да 
бидеме ‘со горлив дух; служете Му на Господ’. ‘Сè, што може да врши 
раката твоја, според силите твои, врши“, „знаејќи дека како награда ќе 
добиете од Господ наследство, бидејќи на Господ Христос Му служите’ 
(Римјаните 12:11; Проповедник 9:10; Колосјаните 3:24)“. – Христовите 
поуки, 345,346.



Библиски лекции, Јули - Септември  2022 29

Четврток              28. јули

5. „НЕГОВАТА ПОЧИНКА“ (ЕВРЕИТЕ 4:1)
а. Кога Господ го воспоставил својот ден за одмор за човечкиот 

род? Создавање 2:2. Како Господ ја утврдил својата првобитна 
институција? Марко 2:27,28.

_______________________________________________________________________

„Самиот Бог ја одредил должината на првата седмица како модел за 
сите други седмици до крајот на времето. Како и сите други седмици, 
првата седмица се состоела од седум буквални денови. Шест дена 
биле искористени во работата на создавањето; во седмиот ден, Бог се 
одмарал, по што го благословил тој ден и го одредил како ден за одмор 
на човекот“. – Christian Education, p. 190. 

б. Како се подготвувате за она што Господ го нарекува „саботите 
Мои“ или „спокојот Мој“ (Излез 31:13; Евреите 4:5)? Марко 
15:42; Лука 23:54,56.

_______________________________________________________________________

„Во петок треба да се завршат сите подготовки за сабота. 
Погрижете се сите облеки да бидат подготвени, готвењето завршено, 
чевлите исчистени и да се искапете. Сето тоа може да се среди и да 
се заврши ако себеси си го поставиме за правило. Саботата не смее 
да се помине во крпење на облека, во готвење на храна, во барање 
на задоволства или во било која друга земна работа. Пред заоѓање 
на сонцето положете ја настрана секоја световна работа и тргнете 
ги од пред своите очи сите световни списанија. Родители, објаснете 
им ги на своите деца своите постапки во тој поглед како и нивната 
цел и дозволете и децата да уживаат во подготовките за сабота во 
согласност со законот“. – 6 Сведоштво, 355,356.

„Оние кои занемаруваат да се подготват за сабота во шестиот ден 
и кои готват храна во сабота, ја прекршуваат четвртата заповед и го 
прекршуваат Божјиот закон“ – Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 253, 254.

Петок                                     29. јули

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Која е целта на работата?
2. Кој дел од четвртата заповед често се занемарува? 
3. Кога треба да почнеме да ја цениме работата?
4. Што се случува ако не сме продуктивни во текот на седмицата?
5. Опишете како изгледа одморот за христијанинот на Божјиот свет ден.
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Сабота, 6. август 2022

Дар во првата сабота 
За воспитниот оддел на 

Генералната конференција 
Сега, повеќе од кога било, 

постои потреба да се инвестира во 
образованието на нашите деца. Бидејќи 
тие се бомбардирани од секој агол од 
работите на овој свет, станува сѐ потешко да 
се заштитат од непријателските лукавства. 
Она што некогаш беше ограничено во 
својата достапност, сега е буквално поврзано 
со нашите деца преку „паметни“ телефони и 
други уреди. Како можеме да бидеме подготвени да го 
проповедаме Евангелието кога нашите сопствени деца не се подготвени за тоа?

„Вистинското образование е обучување за служба. Секој Божји син и ќерка е 
повикан да биде мисионер; ние сме повикани да Му служиме на Бога и нашите 
ближни; и целта на нашето образование е да се оспособиме за оваа служба“ - 
Здравје и среќа, 395. 

За време на оваа пандемија, многу родители станаа многу посвесни за 
тоа како нивните деца се образуваат. Многумина од нив сфатија колку големо 
влијание има школувањето врз нивните деца, па побараа материјали што ќе 
им помогнат да се едуцираат во чест и слава на Бога. Образовниот оддел на 
Генералната конференција е во процес на креирање на цела наставна програма 
од градинка до дванаесетто одделение со фокус токму на оваа цел. Во соработка 
со нашите наставници и со различни унии и мисионски полиња, ние веќе долго 
време работиме на оваа наставна програма.

Проектот бара време, ресурси и персонал. Оние што се вклучени во оваа 
работа мора да бидат квалификувани во областа на образованието и  обуката, 
за која ги подготвуваат своите учебници и работни тетратки. Вашата поддршка 
ни овозможува да подготвиме материјали со највисок квалитет, така што 
учениците што ги користат во нашите училишта и домашни училишта ќе бидат 
„обучени за корисност во овој живот и за служење на Бога низ целата вечност.“ 
- Совети за родителите, учителите и студентите, 495.

Овој проект ги надминува финансиските ресурси што ги имаме на 
располагање. Потребни ни се вашите великодушни дарови за да можеме 
да направиме три работи: да го подготвиме материјалот, да го преведеме 
материјалот и да го направиме пристапен и достапен во сиромашни места и каде 
што пристапот до овој материјал е надвор од нивните финансиски можности. 
Да, проектот е голем, но вреди. Со вашата дарежлива помош, ќе подготвиме 
материјали од математика до јазик и општествени науки кои ќе ги подготват 
најмладите меѓу нас да ја пренесат евангелската порака во целиот свет.

Одделот за образование на Генералната конференција
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   6. лекција                   Сабота, 6. август 2022

Активни и способни
„Сè, што може да врши раката твоја, според силите твои, 

врши; зашто во гробот, каде што ќе појдеш, нема ни работа, ни 
размислување, ни знаење, ни мудрост“ (Проповедник 9:10).

„Вистинската среќа се наоѓа само во тоа да се биде добар и да се 
прави добро. Најчистото, највозвишеното задоволство го имаат оние 
кои верно ги извршуваат должностите што им се доделени. Ниту една 
чесна работа не е понижувачка“. – The Youth’s Instructor, December 5, 
1901.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                             Воспитување, 262–271. 
                                            
Недела                   31. јули

1. ИЗБОР НА ЗАНИМАЊЕ
a. Како Библијата го фали корисното занимање? 2 Солунјаните 

3:11,12.

„Поврзаноста на земните настани со небото и Христовата 
директна контрола над сето тоа се поголеми отколку што многумина 
замислуваат. Сите вистински пронајдоци наменети за подобрување 
на работните и животните услови го имаат својот извор во Оној кој 
е прекрасен во советите и совршен во делата. Вештиот допир на 
раката на лекарот, неговата сила на нервите и мускулите, неговото 
познавање на деликатниот механизам на телото, сето тоа е дар на 
божествената мудрост дадена со цел да се користи во корист на 
страдалникот. Вештината со која столарот ги користи своите алатки, 
силата со која ковачот го обликува железото на неговата наковална, 
сето тоа доаѓа од Бога. Што и да правиме, каде и да сме поставени, 
Тој сака да го контролира нашиот ум, така што сè што ќе направиме да 
биде совршено“. – Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 277.

б. Наведете едно од најголемите проклетства за општеството и 
еден од најголемите благослови. 2 Солунјаните 3:10; Изреки 
10:16.

„Една од најсигурните одбрани против злото е корисното занимање, 
додека безделничењето е едно од најголемите проклетства, затоа 
што го следат пороците, криминалот и сиромаштијата. Оние кои се 
секогаш зафатени, кои со задоволство ги извршуваат секојдневните 
задачи, се корисни членови на општеството“. – Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, p. 275.
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Понеделник               1. август

2. ПРИФАТЛИВА СЛУЖБА
а. Кои фактори треба да се земат предвид при изборот на 

занимање? Како нашите способности го одредуваат нашето 
место во животот? Наведи примери. Филипјаните 2:14,15.

„Со оглед на можностите во животот, кој е способен да оцени 
што е големо, а што мало? Колку луѓе на ниски положби во животот, 
поттикнувајќи дејности од благослов за светот, постигнале резултати 
на кои и цареви би можеле да им завидуваат!...

Она посебно место кое ни е одредено во животот, ни е доделено 
врз основа на нашите способности. Не достигнуваат сите ист степен 
на развој, ниту со ист успех ја извршуваат истата работа. Бог не 
очекува од исопот да ги достигне пропорциите на еден кедар, ниту 
од маслинката височина на величествена палма. Но секој мора 
да се труди да се вивне онолку високо колку што му овозможува 
здружувањето на човечките и небесните сили. 

Мнозина не стануваат она што би можеле, затоа што не ја ползуваат 
силата што е во нив. Не се потпираат, колку што би можеле, врз 
божествената сила. Мнозина скршнале од патот на кој би можеле 
да постигнат најголем успех. Барајќи поголема почест или поугодна 
работа, тие се обидуваат да прават нешто за што не се способни. 
Многу луѓе чии таленти се посоодветни за некоја друга работа, 
амбицијата ги нагонува да се посветат на некоја интелектуална 
професија. И така, оној кој можел да биде успешен како земјоделец, 
занаетчија или медицински техничар, носи назив на проповедник, 
правник или лекар, иако е неспособен за тоа. Други, пак, кои можеле 
да се занимаваат со некоја одговорна работа, се задоволуваат со 
некоја полесна положба едноставно поради недостиг на енергија, 
трудољубивост или истрајност. 

Ние мораме поточно да се придржуваме до Божјиот план за 
животот. Да ја извршуваме колку е можно подобро работата која е 
пред нас, да Му ги довериме на Бога нашите патишта и да внимаваме 
на знаците на Неговото провидение - тоа се правилата кои служат 
како сигурен водич при изборот на професијата“. – Воспитување, 
266,267. 
б. Без оглед на нашите таленти и нашиот повик, кој е најважниот 

аспект од нашата животна работа? Евреите 6:10.
„Чистата, посветена љубов, љубов каква што се одразувала во 

Христовото животно дело, слична е на свет мирис. Како скршен сад 
со миризливото масло на Марија, таа ја исполнува целата куќа со 
мирис“. – 6 Сведоштво, 84. 
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Вторник              2. август

3. РАБОТНА ЕТИКА
а. Без разлика на нашето конкретно занимање, која треба да 

биде нашата цел во однос на нашата работа? 1 Коринтјаните 
3:12-14; 2 Солунјаните 2:17.

„Бог нема да го стави Својот потпис врз работата на кој било човек, 
влијателен или безначаен, богат или сиромашен, освен ако тоа  не е 
направено од срце, верно и само за Негова слава“. – Counsels on Stewardship, 
pp. 128, 129.

б. Која е работната етика на еден христијанин? Колосјаните 3:22-
24.

„Големите вистини морат да се внесат во ситници. И во најскромните 
должности на секојдневниот живот мора да биде внесена практичната религија. 
Најголемата квалификација за секој човек е безусловно да се покорува на 
Божјата реч. 

Бидејќи не се поврзани директно со некоја верска активност, мнозина 
сметаат дека живеат бескорисен живот, дека не прават ништо за унапредување 
на Божјото царство. Меѓутоа, тоа е заблуда. Ако се занимаваат со некоја работа 
која некој мора да ја изврши, тие не смеат да се обвинуваат себеси дека се 
некорисни припадници на големото Божјо семејство. Не смеат да се занемарат 
ниту најскромните должности. Секоја чесна работа служи на благослов, а 
верноста при една таква работа може да се покаже како обука за поголеми 
одговорности.

Колку и да е скромна, секоја работа направена за Бога со целосно предавање 
на себеси е прифатлива за Него исто како и највисоката служба. Ниту еден 
прилог не е мал ако се дава со искрено срце и радост во душата.  

Каде и да сме, Христос ни налага да ја прифатиме секоја должност што ни 
се нуди. Ако е тоа во домот, потрудете се доброволно и сесрдно својот дом да 
го сторите пријатно место. Ако сте мајка, воспитајте ги своите деца за Христа. 
Тоа е исто толку важна работа за Господа колку и делото на проповедникот на 
проповедалницата. Ако должноста ве врзува за кујна, потрудете се да станете 
совршен готвач. Настојувајте да подготвувате здрава, хранлива и вкусна храна. 
И додека ги користите најдобрите состојки при подготовка на храна, секогаш 
трудете се и својот ум да го храните со најдобри мисли. Ако обработувате 
земја, или се занимавате со некој занает или со која било трговија, трудете се 
да постигнете најдобар успех во таа своја сегашна должност. Посветете се со 
телото и душата на работата што ја работите. Со секое твое дело претстави го 
Христа. Прави онака како што би направил Тој на твое место. 

Колку и да е мал вашиот талант, Бог има место за него. Тој еден талант, мудро 
употребен, ќе ја заврши задачата што му е доделена. Кога сме верни во мали 
должности, ние работиме според планот на додавање, а Бог работи според 
планот на умножување. Тие мали дарови ќе се претворат во најдрагоцено 
влијание во Неговото дело“. – Христовите поуки, 359,360.
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Среда      3. август

4. НАЈВАЖНАТА РАБОТА
а. Која е најважната работа во која христијанинот може да се 

вклучи? Матеј 28:19,20; Псалм 96:3.
_______________________________________________________________________

„Работата која е над секоја работа – работа која е поважна од сѐ 
друго и која треба да ја привлече и да ја ангажира енергијата на душата 
- е делото на спасување на душите за кои Христос умрел. Направете 
да биде посебна, најважна работа во вашиот живот. Соработувајте со 
Христа во ова величествено и благородно дело, и станете домашни и 
странски мисионери. Бидете подготвени и активни да работите дома 
или во далечни земји за да спасувате души. Правете ги Божјите дела 
и покажете ја својата вера во вашиот Спасител работејќи за другите. О, 
кога младите и старите целосно би се свртеле кон Бога, и би ја презеле 
должноста што се наоѓа пред нив и би работеле најдобро што можат, 
станувајќи работници заедно со Бога! Доколку тоа се случи, мноштво 
гласови ќе го фалат Оној кој ги повикал од темнината во Неговата 
прекрасна светлина“. – The Youth’s Instructor, May 4, 1893.

„Секој вистински ученик се раѓа за Божјото царство како мисионер. 
Оној што пие од живата вода, станува извор на животот. Примателот 
станува давател. Христовата благодат во душата е како извор во пустина 
што извира да ги освежи сите и кај оние што се близу до смртта да 
создаде голема желба да пијат од водата на животот“. – Копнежот на 
вековите, 195.

б. Зошто мисионерот е полн со радост додека ја врши својата 
работа? Лука 15:6,7; Псалм 51:12,13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Обратувањето на душите кон Бога е најголемо и највозвишено 
дело во кое човечките суштества можат да имаат удел. Во тоа дело 
се откриваат Божјата сила, Неговата светост, трпеливост и Неговата 
безгранична љубов. Секое вистинско обратување го прославува Него и 
ги поттикнува ангелите да запеат“. – 7 Сведоштво, 52.

„Не можеме да имаме поголема радост од тоа да бидеме работници 
заедно со Бога, спасувајќи ги душите од ропството на гревот и 
изградување на Христовото царство. Оваа радост е Христова радост 
и секоја душа што ќе учествува во неа ќе биде исполнета. Секогаш 
одново можеме да пиеме од овој извор на радост и да се радуваме 
на него, знаејќи дека на таквата среќа и нема рамна“. – The Review and 
Herald, February 13, 1894.
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Четврток            4. август

5. ДРУГИ ЗАНИМАЊА
а. Како можеме да ја извршиме работата на спасување души 

во различните христијански занимања? Ефесјаните 4:28; 1 
Коринтјаните 15:58.

_______________________________________________________________________

(1) Медицинска работа: „Нема поважно мисионерско поле од она 
што    го зазема верниот, богобојазлив лекар“. – 5 Сведоштво, 448.

(2) Деловна струка: „Има потреба од деловни луѓе кои големите 
начела на вистината ќе ги преточат во сите свои деловни потфати... 
(Даниел) претставува пример за она што може да стане секој деловен 
човек“.  – Христовите поуки, 350,351.

(3) Учители: „Потребни се, учители, особено за децата“. – 6 
Сведоштво, 201.

(4) Други занимања: „Вистинската среќа се наоѓа во тоа да бидеш 
добар и да правиш добро... Ниту една чесна работа не е понижувачка“. 
– The Youth’s Instructor, December 5, 1901.

б. Како Бог гледа на чесно стекнатото богатство? Второзаконие 
8:18. 

_______________________________________________________________________

„Библијата не го осудува богатиот човек затоа што е богат; таа не 
го прогласува стекнувањето богатство за грев, ниту пак дека парите се 
коренот на секое зло. Напротив, Библијата вели дека Бог е тој што дава 
сила да се заработи богатство. А таа способност е драгоцен талент, 
доколку е посветена на Бога и го унапредува Неговото дело. Библијата 
не ги осудува генијалноста или уметноста, бидејќи тие доаѓаат од 
мудроста што ја дава Бог. Не можеме да го направиме срцето почисто 
или посвето ако облечеме кострет или ако го лишиме својот дом од 
она што е удобно, вкусно и практично“. – Counsels on Stewardship, p. 
138.

Петок                5. август
 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каква корист можеме да имаме од корисна работа?
2. Кои фактори треба да влијаат на нашиот избор на професија?
3.  Како може некој да ја користи својата професија како благослов?  
4. Во кое животно занимање можеме сите да се пробаме? Зошто тоа претставува 

задоволство?
5.  Наведете неколку примери за прекрасните можности за спасување на душата.
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7. лекција                 Сабота, 13. август 2022

Финансиски пирамиди и шеми

„Верен човек ќе биде многу благословуван, а кој брза да се збогати, 
не останува без казна“ (Изреки 28:20).

„Сите предимства што ни ги дал Бог служат само како негови помошни 
средства да внесат жар во нашиот дух, верност во нашите напори и 
енергија во нашите настојувања да ја исполниме Неговата света волја”. – 
Патријарси и пророци, 359.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               1 Сведоштво, 225,226.
                                             

Недела                  7. август

1. БРЗО ЗБОГАТУВАЊЕ
а. Каков ќе биде резултатот од учеството во шеми за брзо 

збогатување? Изреки 21:5.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Духот на профитерство, желбата за брзо збогатување, духот на таа 
световност што проголтува сè, е во болно спротивност со нашата вера и 
нашите доктрини”. – Counsels on Stewardship, pp. 231, 232.

б. Зошто христијанскиот управител работи за вечно богатство 
наместо да учествува во шеми за брзо збогатување? Псалм 37:7.

„Видов колку будно сатаната ги забележува цртите на себичност 
и лакомост кај некои што ја исповедаат вистината, а потоа ги 
искушува опсипувајќи го со благосостојба нивниот животен пат и 
нудејќи им овоземни богатства. Тој добро знае дека тие, доколку не 
ги победат своите природни склоности, неизбежно ќе се сопнат и 
ќе паднат служејќи му на мамонот - на својот омилен идол. На тој 
начин тој често ја остварува својата цел. Силната љубов кон светот ја 
надвладува и просто ја проголтува љубовта кон вистината. Царството 
на овој свет им се нуди на таквите верници и тие грчевито се фаќаат за 
своето богатство мислејќи дека тоа е чудесен успех. Сатаната ликува, 
бидејќи успеал во својата намера. Поради љубовта кон овој свет, тие 
се одрекуваат од љубовта кон Бога”. – 1 Сведоштво, 142.
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Понеделник              8. август

2. БОГАТСТВО СТЕКНАТО СО РАБОТА
а. Која е разликата помеѓу шемата за брзо збогатување и правилно 

вложување на средства? Изреки 28:20; 31:16,24.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Многу пати кога Господ отвори пат на браќата да ракуваат со своите 
пари во корист на Неговото дело, агентите на сатаната ќе укажат на 
некој потфат во кој браќата би ги дуплирале своите средства. Браќата 
се фаќаа на таа стапица, ги вложуваа своите пари, а честопати од тоа 
не добиваа ниту денар“. – 5 Сведоштво, 154.

„Секое движење... што буди желба за брзо збогатување преку 
шпекулации, го одвлекува вниманието на луѓето од најсвечените 
вистини што некогаш им биле дадени на смртниците. Можеби за 
некое време ќе се појават охрабрувачки изгледи, но на крајот сето тоа 
завршува со неуспех. Господ не поддржува такви движења. Доколку 
ова дело било одобрено, многумина би биле привлечени од овие 
шпекулативни планови, кои на никаков друг начин не би можеле да се 
одвлечат од работата на изнесување на свечените вистини кои мора 
да им се дадат на луѓето во овој момент“. – Counsels on Stewardship, 
pp. 234, 235.

„Работата е благослов, а не проклетство. Вредната работа штити 
мнозина, млади и стари, од замките на оној кој секогаш наоѓа некое 
зло за рацете без работа. Никој не треба да се срами од работата, 
бидејќи чесната работа облагородува. Додека рацете се зафатени со 
најобични задачи, умот може да биде исполнет со возвишени и свети 
мисли”. – The Youth’s Instructor, February 27, 1902.

б. Зошто луѓето често се во искушение да се вклучат во шпекулативни 
финансиски потфати? Изреки 27:20.

„Покажано ми е дека нашите луѓе со вакви шпекулативни работи 
се впуштаат во многу опасен експеримент. На тој начин тие сами 
се ставаат на подрачјето на непријателот и неизбежно доживуваат 
големи искушенија, разочарувања, тешкотии и загуби. Тоа внесува 
во душата немир, неодолив копнеж да се заработи повеќе и побргу 
отколку што е можно под постоечките услови. Во копнеж и надеж 
да остварат поголема добивка тие го менуваат опкружувањето. 
Но нивните очекувања често не се остваруваат и тие стануваат 
обесхрабрени бидејќи и материјално назадуваат повеќе отколку што 
напредуваат... Тие отстапуваат од Бога”. – 4 Сведоштво, 617.
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Вторник               9. август

3. ПРЕПОЗНАЈТЕ ЈА СТРАТЕГИЈАТА НА НЕПРИЈАТЕЛОТ
а. Дури и во брзото време во кое живееме, што е тоа што Бог ни 

дава милосрдно - и зошто? Проповедник 3:1.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

„Вредноста на времето не може да се пресмета. Христос секој миг го 
сметал за драгоцен, и ние мора да го третираме така. Животот е краток 
за да се потроши напразно. Имаме само кусо време на милост за да се 
подготвиме за вечноста. Немаме време за губење, немаме време за 
себични уживања, немаме време да уживаме во гревот...

Нашето време му припаѓа на Бога. Секој миг е Негов, и ние сме под 
најсвечена обврска да го искористиме за Негова слава. Ниту за еден талент 
што ни го дал, Бог нема да бара построга сметка отколку за на нашето 
време“. – Христовите поуки, 342.

б. Кои фактори треба да ги земеме предвид додека планираме 
како да го искористиме времето? Јаков 4:13-15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Што треба да сфатиме додека се трудиме да го унапредиме  
Божјото дело? 1 Петрово 5:8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Немаме време за губење. Силите на темнината работат со 
интензивна сила, а сатаната напредува со подмолни чекори и, како 
волк што го зема својот плен, ги демне оние што сега спијат. Имаме 
предупредувања што сега можеме да ги објавиме и работа која сега 
можеме да ја извршиме, но наскоро ќе биде потешко отколку што 
можеме да замислиме. Нека Бог ни помогне да останеме во каналот 
на светлината, да работиме со поглед вперен во нашиот Водач, и да 
работиме трпеливо и упорно додека нѐ извојуваме победа”. – The 
Review and Herald, November 12, 1914. 

г. Што нè учи вдахновението за борбата што претстои? Ефесјаните 
6:12; Матеј 24:12,13.

_______________________________________________________________________

„Со зголемена ревност и енергија треба да го продолжиме делото 
на Господ до крајот на времето”. – Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, p. 548.
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Среда              10. август

4. БИДЕТЕ КОРИСНИ
а. Наместо да се занимаваме со шпекулативни шеми за брзо 

збогатување, што треба да правиме со талентите што ни се 
доверени? Лука 19:13.

„Господ ни заповеда на сите: ‘Тргувајте со нив, додека да се вратам’ (Лука 
19:13). Со Својата мудрост Тој ни дал упатства за користење на Неговите 
дарови. Талентите на говорот, памтењето, влијанието, имотот треба да 
се користат за слава на Бога и  унапредување на Неговото царство. Тој ќе 
ја благослови правилната употреба на Неговите дарови“. – Counsels on 
Stewardship, p. 116.

„Без разлика колку е голем или мал имотот на секој човек, нека не 
заборави дека тој му е доверен. Тој мора да му даде отчет на Бога за 
своите сили, вештини, време, таленти, способности и средства. Ова е 
индивидуална работа; Бог ни дава за да станеме како Него - дарежливи, 
благородни, добротворни, давајќи им на другите. Оние кои, заборавајќи 
на својата божествена мисија, бараат само како да заработат или 
трошат, препуштајќи се на гордоста или себичноста, за да ги обезбедат 
придобивките и задоволствата на овој свет, но во Божји очи, судејќи според 
нивните духовни достигнувања, тие се сиромашни, бедни, проколнати, 
слепи и голи. 

Кога се користи правилно, богатството станува златна врска на 
благодарност и наклонетост меѓу човекот и неговиот ближен и цврста 
врска која ги продлабочува неговите чувства кон Откупителот”. – The 
Review and Herald, May 16, 1882.

б. Што можеме да научиме од искуството на Соломон? 
Проповедник 2:10,11.

„Мораме да се одвратиме од илјадници теми што го привлекуваат 
нашето внимание. Некои теми одземаат време и ја будат нашата 
љубопитност, но всушност не водат никаде. Највисоките интереси ги бараат 
нашето најголемо внимание и енергија, кои толку често се посветуваат на 
релативно безначајни работи“. – Здравје и среќа, 456.

„Енергијата што сега се концентрира на евтини и минливи добра треба 
да се искористи во делото што треба да го просветли светот. Нека секоја 
енергија што Бог ја дал биде искористена во делото што  носи благословено 
задоволство и за овој живот и за вечноста“. – Manuscript Releases, vol. 6, p. 
267. 

„Кога Господ дава налог за извршување на некоја задача, луѓето не 
треба да стојат и да се прашуваат дали е разумна заповедта и какви ќе 
бидат последиците ако ја послушаат. Можеби она што го имаат во рацете 
ќе изгледа недоволно да се задоволат потребите, но од рацете Господови 
ќе дојде и ќе претекне”. – Пророци и цареви, 243.
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Четврток             11. август

5. СТЕКНАТ ИМОТ
а.  Зошто ставот на богатиот и безумен човек со амбарите е 

предупредување за нас? Лука 12:16-21.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Таканаречениот Божји народ жалосно го закинува Бога со ускратување 
на средствата. Средствата и напорите што треба да му се посветат на 
Христа се посветуваат на самозадоволување. На Бога му се ускратува 
времето, парите и службата. Самољубието, самозадоволството, ја 
исклучуваат Исусовата љубов од душата и затоа во црквата нема 
поголема ревност и погорлива љубов кон Оној кој прв нè засакал. Толку 
многу луѓе се препуштаат на себичното задоволство, додека душите за 
кои Христос умрел гинат. 

Затоа Господ не може да ѝ ја даде на Својата црква полнотата на Својот 
благослов онака како што би сакал... Неговиот благослов не може да се 
излее во целост додека нејзините членови се толку расипани од духот и 
обичаите на светот”. – The Signs of the Times, December 22, 1890.

б.  Кога размислуваме за цената што е платена за нашиот откуп, 
што пред се треба да имаме на ум? 1 Коринтјаните 3:23; 6:20.

_______________________________________________________________________

„Без разлика дали на Бога ќе му го дадеме нашиот ум, нашата душа и 
нашата сила или не, сѐ му припаѓа Нему. Бог му зборува на секое човечко 
суштество, велејќи: ‘Имам право на тебе. Дај ми ја твојата ревност, твојата 
способност, твојата енергија и твоите средства’. Тој има право да го бара 
тоа, бидејќи ние сме Негови, откупени со Неговата безгранична љубов 
и преку страдање на крстот на Голгота од служењето на гревот. Во никој 
случај не треба да ја посветуваме нашата енергија за да си служиме 
себеси. Секој ден треба да му го враќаме на Господ она што Тој ни го 
доверил”. – The Signs of the Times, January 2, 1901.

Петок                 12. август

     ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Каков ќе биде резултатот од учеството во шеми за брзо збогатување?
2. Како треба да го стекнеме своето богатство?
3. Што треба да нѐ мотивира да работиме за Христа?
4. Наведете неколку начини на кои можеме да станеме поверни чувари на 

нашите финансии.
5. Што е тоа што премногу често ја исклучува Христовата љубов од моето 

срце?
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8. лекција       Сабота, 20. август 2022

Употреба и умножување на 
талентите

„Господарот му рече: ‘Убаво, добар и верен слуго! Во малку 
беше верен, над многу ќе те поставам; сподели ја радоста со својот 
господар!’“ (Матеј 25:23).

„Бог на секој од нас ни доверил света доверба, за која нè смета 
одговорни. Според Неговата намера ние треба своите умни 
способности и таленти кои ни ги дал да ги користиме на начин со 
кој, правејќи добро, најмногу ќе придонесеме за оддавање слава на 
Дародавецот”. – 3 Сведоштво, 32.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:         Testimonies to Ministers, pp. 165–170. 
                                      

Недела                  14. август

1. БОЖЈИ ДАРОВИ
а. Што му дава самиот Господ на секој христијански управител? 1 

Коринтјаните 12:8-11.

„Талантите што и ги доверил Христос на Својата црква посебно се 
однесуваат на даровите и благословите дадени од Светиот Дух. (1 
Коринтјаните 12:8-11). Сите луѓе не добиваат исти дарови, но на секој 
слуга Учителот му ветил некој дар на Духот”. – Христовите поуки, 327.

б. Што очекува Дарителот од Неговите управители? Лука 19:23.

„Бог им дава на луѓето различни таленти и дарови, не за да лежат 
неискористени или да се користат за забава или себични задоволства, 
туку за да бидат благослов за другите, подготвувајќи ги луѓето за сериозна, 
самопожртвувана мисионерска работа. Бог им дава време на луѓето за 
промоција на Неговата слава“. – The Youth’s Instructor, November 6, 1902.  

„Нашиот небесен Отец не бара ниту помалку ниту повеќе од она за 
кое ни дал способност да го направиме. Врз плеќите на Своите слуги Тој 
не става товари што тие не можат да ги носат. ‘Зашто Тој го знае нашиот 
состав, помни дека сме прав’ (Псалм 103:14). Сè што Тој бара од нас, ние со 
Божја благодат можеме да го дадеме”. – Христовите поуки, 362.
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Понеделник              15. август
2. УМНОЖУВАЊЕ НА ТАЛЕНТИТЕ (1)
а. Како христијанските управители треба да ги откриваат, 

развиваат и користат своите таленти? Изреки 1:7; 2:3-9; Јаков 
1:5.

„Мнозина навидум неспособни млади луѓе се богато надарени со 
таленти кои воопшто не се искористени. Нивните способности лежат 
сокриени затоа што нивните воспитувачи немаат дар да ги воочат. Многу 
момчиња или девојчиња, однадвор исто толку непривлечни како еден 
грубо обработен камен, можат да претставуваат скапоцен материјал кој 
ќе ги издржи пробите на жештината, бурата и притисокот. Вистинскиот 
воспитувач, кој гледа што можат да станат неговите ученици, ќе ја разбере 
вредноста на материјалот што го обработува“. – Воспитување, 232.

„Бог има голема работа што треба да се заврши за кратко време. Тој на 
младите им доверил таленти во форма на интелект, време и средства и ги 
смета за одговорни за начинот на кој ги користат овие добри дарови. Тој 
ги повикува да одат во првите редови, да се спротивстават на погубните 
и измамнички влијанија на овој брз век и да се оспособат да работат во 
Неговото дело. Тие не можат да бидат подготвени да прават добро без да 
го вложат своето срце и енергија во делото на подготовка“. – The Youth’s 
Instructor, May 7, 1884.

„Ако во понизност на срцето барате божествен совет во секоја неволја 
и несреќа, Неговото слово ветува дека милостиво ќе ви биде дадена. А 
Неговото слово не може да остане неисполнето. Небото и земјата можат 
да поминат, но Неговото слово никогаш нема да помине. Надевајте 
се на Господа и никогаш нема да се посрамите и да се разочарате”. – 5 
Сведоштво, 427.

б. Како се умножуваат талентите на христијанскиот управител? 2 
Коринтјаните 9:6.

„Талантите што се употребуваат се умножуваат. Успехот не е резултат 
на случајност или судбина, туку дело на Божјото провидение, награда за 
верата и благоразумноста, за доблеста и истрајниот напор. Господ сака да 
го употребиме секој дар што го имаме; ако постапуваме така, ќе добиеме 
уште поголеми дарови со кои ќе можеме да се послужиме”. – Христовите 
поуки, 353.

„Некои од младите беа вредни и истрајни, и сега зад себе оставаат свој 
белег и заземаат важни позиции во Божјото дело. Често слушаме како 
луѓето зборуваат за талентите и способностите на овие млади луѓе, како 
Бог да го надарил со посебни дарови, но ова е погрешно. Она што нѐ прави 
силни е начинот на кој ги употребуваме нашите таленти. Има многу луѓе 
кои можеби се добро обучени да бидат вклучени во Господовото дело, но 
не успеваат да ги подобрат способностите што Бог им ги дал”. – The Review 
and Herald, March 25, 1880.
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Вторник              16. август

3. УМНОЖУВАЊЕ НА ТАЛЕНТИТЕ (2)
а. Што треба да сфатат оние кои мислат дека имаат најмалку 

таленти? Лука 19:20-24.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Многу млади се жалат дека немаат способност да направат некое 
големо дело и копнеат за таленти со кои би можеле да направат 
некои неверојатни работи; но додека го трошат своето време во 
залудни желби, нивните животи трпат неуспех. Тие ги занемаруваат 
можностите што би можеле да ги искористат за да направат добри дела 
на животниот пат по кој чекорат нивните нозе”. – The Youth’s Instructor, 
March 2, 1893.

б. Како Бог проценува како ги користиме нашите таленти? 2 
Коринтјаните 5:10; Лука 12:47,48.

„Кога Господ ќе побара сметка од Своите слуги, враќањето на секој 
талант ќе биде испитано. Извршената работа го открива карактерот на 
работникот“. – Христовите поуки, 360.

„Оние што можеле да дадат свој придонес за спасението на душите 
кога би се држеле за Божјите совети, но таа должност ја пропуштиле 
поради себичност и немарност или поради тоа што се срамеле од 
Христовиот крст, не само што ќе ја изгубат својата душа, туку и крвта 
на несреќните грешници ќе се најде на нивната облека. Таквите ќе 
мораат да дадат сметка за добрата што можеле да ги сторат кога би се 
предале на Бога, но тоа не го сториле поради своето неверство. Оние 
што навистина ја вкусиле убавината на откупителната љубов нема, и 
не можат, да мируваат сѐ додека сите со кои доаѓаат во допир не ги 
запознаат со планот на спасението“. – 1 Сведоштво, 511.

„Ние поединечно ќе бидеме одговорни ако сме сториле само една 
цртичка помалку од она што сме биле способни да го сториме. Господ 
со најголема точност ја одмерува секоја можност што ни се укажува да 
направиме нешто за Него. Неискористените можности ќе се земат во 
предвид исто како и искористените. Бог ќе нè повика на одговорност 
за сè што сме можеле да сториме и да станеме преку правилна 
употреба на нашите таланти. Ќе ни се суди и за она што требало да 
го сториме, а не сме го сториле, зашто не сме ги искористиле нашите 
способности да го прославиме Бога. Дури и ако не ја загубиме нашата 
душа, во вечноста ќе можеме реално да ги согледаме последиците на 
нашите неискористени таланти. Секое знаење што сме можеле да го 
стекнеме, а не сме го стекнале, секоја способност што сме можеле да 
ја развиеме, а не сме ја развиле, на небото ќе се запише како вечна 
загуба”. – Христовите поуки, 362.
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Среда               17. август

4. ЛИЧНА ОДГОВОРНОСТ
а. Кои се некои од талентите што треба да ги негува христијанскиот 

управител и зошто? 1 Јованово 2:14; Римјаните 15:1.

„Посебните дарови на Духот не се единствените таланти претставени во оваа 
парабола. Со нив се опфатени сите дарови и способности, без оглед дали се 
наследени или стекнати, природни или духовни. Сите треба да се употребат 
во Христовата служба. Кога ќе станеме Негови ученици, ние му се предаваме 
Нему, со сè што сме и што имаме. Овие дарови Тој ни ги враќа пречистени и 
облагородени, за да ги употребиме во Негова слава и на благослов на нашите 
ближни“. – Христовите поуки, 328.

„Дарот на говорот претставува талент што треба грижливо да се негува. 
Од сите дарови што сме ги добиле од Бога, ниту еден не е во состојба да 
донесе поголеми благослови од овој. Со гласот осведочуваме и уверуваме, му 
упатуваме молби и пофалби на Бога, со него им кажуваме на другите за љубовта 
на Откупителот. Тогаш, колку е важно да ја вежбаме вештината на говорот за да 
биде што поуспешен во службата на доброто“. – Христовите поуки, 335.

„Нашето време му припаѓа на Бога. Секој миг е Негов, и ние сме под 
најсвечена обврска да го искористиме за Негова слава. Ниту за еден талент што 
ни го дал, Бог нема да бара построга сметка отколку за на нашето време. 

Вредноста на времето не може да се пресмета. Христос секој миг го сметал за 
драгоцен, и ние мора да го третираме така. Животот е краток за да се потроши 
напразно. Имаме само кусо време на милост за да се подготвиме за вечноста”. 
– Христовите поуки, 342.

„Родителите треба да ги научат своите деца за вредноста на правилното 
користење на времето. Научете ги дека е вредно да се стремат да направат 
нешто со што можат да го прослават Бога и да му донесат благослов на 
човештвото. Дури и во најрани години тие можат да бидат мисионери за Бога“. 
– Христовите поуки, 345.

„Бог на луѓето им доверил и средства. Тој им дава сила да стекнат богатство; 
Тој ја натопува земјата со небесна роса и со изобилен дожд што освежува; Тој 
дава сончевата светлина која ја загрева земјата, будејќи ја во живот целата 
природа. Тој прави сето тоа да цвета, буи и да донесе плод. За возврат Тој го 
бара она што му припаѓа Нему“. – Христовите поуки, 351.

„Парите не ни се дадени за да стекнеме чест и лична слава. Како верни 
управители, ние треба да ги користиме на чест и Божја слава. Некои мислат 
дека само дел од нивните средства му припаѓаат на Бога. Откако ќе одвојат дел 
за религиозни и добротворни цели, некои тогаш мислат дека остатокот можат 
да го потрошат по своја волја. Но, во ова тие грешат. Сè што имаме е Божја 
сопственост и ние сме одговорни пред Него за употребата на сите добра што ни 
се доверени. Со користење на секој денар, покажуваме дали го сакаме Бога над 
сè и ближните како себеси”. – Messages to Young People, p. 310.
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Четврток            18. август

5. УПРАВИТЕЛИ ЗА ЦАРСТВОТО
а. На што треба ревносно да ги фокусираме сите наши различни 

таленти? Филипјаните 3:7-14.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Вие сте гледање за светот, за ангелите и за луѓето... Искористете ги 
максимално златните моменти, користејќи ги талентите што ви ги дал 
Бог, за да можете да умножите нешто за Господа и да бидете благослов 
за сите околу вас. Нека небесните ангели гледаат на вас со радост затоа 
што сте лојални и верни на Исус Христос“. – The Youth’s Instructor, July 12, 
1894.

„Мудрото искористување на вашите можности и негувањето на 
вашите таленти дадени од Бога ќе ве направи мажи и жени на кои 
Бог ќе гледа со одобрување и кои ќе бидат благослов за општеството. 
Поставете си високи стандарди, искористете ги максимално своите 
таленти и способности со непоколеблива ревност и трчајте кон целта“. – 
Fundamentals of Christian Education, p. 87.

„Дали ќе му се предадете на Господа? Дали сте подготвени да се 
вклучите во работата што Тој ви ја оставил? Исус им рекол на Своите 
ученици: ‘Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое 
создание’ (Марко 16:15). Соочен со оваа заповед, дали ќе го искористиш 
своето време и својата енергија како што ти налагаат твоите склоности, 
наместо да ги следиш Божјите совети?“ – Sons and Daughters of God, p. 
273.

„Овде, во овој свет, во овие последни денови, луѓето ќе покажат која 
сила влијае на нивните срца и управува со нивните постапки. Ако тоа е 
силата на божествената вистина, тоа ќе доведе до добри дела...

Млади и стари, Бог сега ве тестира. Вие сами одлучувате за вашата 
вечна судбина“. – Maranatha, p. 43.

Петок               19. август

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како можат одредени таленти најдобро да се негуваат за Господарот?
2. Каква корист има црквата од внимателното управување со нашите таленти?
3. За што јас лично треба посериозно да размислувам кога станува збор за 

талентите што ми се доверени поединечно?
4. Што треба да сфатам во врска со мојата одговорност пред Бога за моите 

таленти?
5. Опишете ја одговорноста на сите христијани, без разлика на возраста или 

способноста. 
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9. лекција          Сабота, 27. август  2022

Мотивирани од љубовта
„Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето 

знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам, - ако 
љубов немам, ништо не сум“ (1 Коринтјаните 13:2).

„Научете дека христијанската љубов е од небесно потекло и дека без 
неа сите други особини се безвредни”. – The Review and Herald, July 21, 
1904.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:              Counsels on Stewardship, pp. 20–23.

Недела                          21. август

1. ПОГЛАВЈЕ ЗА СЕГАШНО ВРЕМЕ
а. Како на христијанскиот управител влијае проучувањето и 

размислување со молитва на тринаесеттото поглавје од првото 
послание до Коринтјаните? 2 Коринтјаните 3:18; 1 Јованово 4:19-21.  

„Господ сака да го сврти вниманието на Својот народ на тринаесеттото поглавје 
од 1 Коринтјаните. Читајте го ова поглавје секој ден и добивајте утеха и сила од 
него“. – The Review and Herald, July 21, 1904.

„Во тринаесеттото поглавје од 1 Коринтјаните, апостол Павле ја дефинира 
вистинската Христова љубов... Ова поглавје претставува израз на послушност кон 
сите кои го љубат Бога и ги држат Неговите заповеди и тоа треба да биде преточено 
во делата и животот на секој вистински верник”. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 6, p. 1091.

б. За што треба длабоко да размислуваат сите оние кои ја исповедаат 
сегашната вистина во овие последни денови и се обидуваат да ја 
споделат со другите? 2 Петрово 1:10-12.

„Колку само треба да бидеме внимателни сите наши зборови и сите наши 
постапки да бидат во согласност со светата вистина што ни ја дал Бог! Луѓето ширум 
светот гледаат кон нас за да видат што прави нашата вера со нашите карактери 
и животи. Тие внимателно набљудуваат дали таа има посветувачко влијание врз 
нашите срца, дали се менуваме во Христовиот лик. Тие се подготвени да ја откријат 
секоја мана во нашите животи, секоја недоследност во нашите постапки. Да не им 
даваме причина да ја укоруваат нашата вера”. – The Review and Herald, June 5, 1888.
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Понеделник            22. август

2. ПОБЕДА НАД СЕБИЧНОСТА 

а. Зошто познавањето на вистината - заедно со умешноста 
правилно да се изрази - е недоволно за да се прослави 
Христос? 1 Коринтјаните 13:1.

_______________________________________________________________________

„Ако спознанието на вистината не создава убавина во душата, ако не 
го покори, омекне и не го пресоздаде човекот според Божјиот лик, тоа 
не му користи на примателот; тоа е како бакар, што ѕвони, или кимвал, 
што ѕвечи“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 
1181.

„Говорните вештини и брилијантниот интелект не се она на што Бог 
смета. Сериозноста на намерата, длабоката побожност, љубовта кон 
вистината и стравот Божји е она што го прават влијанието ефективно. 
Сведоштво од срце, кое доаѓа од усните во кои нема лукавство, полно со 
вера и скромна доверба, иако изразено со несигурниот и несовршениот 
јазик на некој што има дури и говорна мана, Бог го цени како најскапоцено 
злато; додека жестокиот говор на елоквентен и многу талентиран 
говорник кому му недостига верност, доследност на намерата, чистота 
и несебичност - звучи како некој бакар што ѕвони или кимвал што ѕвечи. 
Тој може да каже нешто духовито, да раскаже интересна анегдота, да 
делува возбудливо на чувствата, но духот на Исус не е во него. Сето 
ова можеби му е угодно на неосветеното срце, но Бог ги држи во рака 
мерилата со кои ги мери зборовите, духот, искреноста и побожноста на 
говорникот, а сето тоа Тој го прогласува за побезвредно од суетата”. – The 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1091.

б. Каква опомена ни е дадена против себичното користење на 
Божјите благослови? Малахија 2:2; Јаков 2:15,16.

„Гревот во кој најмногу се запаѓа, кој нè одвојува од Бога и нè доведува 
до вистинска зараза на нарушување во духовен поглед, е себичноста. 
Никој не може да се врати кај Бога ако не се откаже од себеси. Ние тука не 
можеме ништо да постигнеме сами; но ако Бог ни подари сила, ќе може 
да живееме за добро на другите и така ќе се спасиме да не западнеме 
во гревот на себичноста. Не е потребно да одиме во незнабожечки земји 
за да покажеме колку сакаме да се посветиме на Бога и да живееме 
корисен, несебичен живот. Треба тоа да го правиме во својот домашен 
круг, во црквата, меѓу оние со кои се 

дружиме и со кои работиме. Токму преку своите секојдневни постапки 
треба да се откажеме од своето ‘јас’ и да го држиме во потчинетост”. – 2 
Сведоштво, 132.
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Вторник               23. август

3. СТАПИЦА ЗА ХРИСТИЈАНСКИОТ УПРАВИТЕЛ
а. Иако библиските доктрини, правилното разбирање на 

пророштвото и бескомпромисната храброст се од суштинско 
значење, какво предупредување им се дава на сите што 
веруваат во сегашната вистина? 1 Коринтјаните 13:2,3.

_______________________________________________________________________

„Без оглед на тоа колку сесрдно ја исповеда верата, човекот, 
чиешто срце не е исполнето со љубов кон Бога и кон ближните, не е 
вистински Христов ученик. И ако има силна вера, дури и моќ да прави 
чуда, а ако нема љубов, неговата вера е безвредносна. Таквиот човек 
може да биде мошне дарежлив; но кога од некоја друга побуда, а не 
од вистинска љубов, би го разделил сиот свој имот за да ги нахрани 
сиромасите, со таа постапка сепак не би заслужил Божјо признание. 
Таквиот човек во своето одушевување би можел дури и да умре со 
смрт на маченик, но ако на тоа не би го поттикнала љубов, Бог би го 
сметал за заблуден занесеник или за славољубив лицемер“. – Делата 
на апостолите, 318,319.

б. Со какви опасности можат да се соочат дури и најревносните 
приврзаници на тројната ангелска порака? Откровение 3:17; Исаија 
65:5.

„Законската религија се смета за најсоодветна религија за ова 
време. Но, ова е грешка. Христовиот укор до фарисеите се однесува на 
оние кои ја изгубиле својата прва љубов. Студената, законска религија 
никогаш не може да ги води душите кон Христа, зашто тоа е религија 
без љубов, без Христа. Кога постот и молитвите се практикуваат во 
самоправеден дух, тие му се одвратни на Бога. Свечените собири 
за богослужба, верските обреди и церемонии, надворешната 
понизност, наметнатото жртвување - сето тоа му го објавува на светот 
сведоштвото дека оној што ги врши сите овие работи се смета за 
праведен. Овие работи го привлекуваат вниманието на вршителите 
на строгите должности, велејќи: Овој човек има право на небо. Но, 
сето тоа е измама. Делата нема да можат да ни купат билет за влез во 
небото. Едната голема Жртва која е принесена е доволна за сите што 
веруваат... Гледајте на Бога, не гледајте на луѓето. Бог е вашиот небесен 
Отец кој е подготвен трпеливо да ги поднесува вашите слабости, 
да ги прости и исцели“. – The Review and Herald, March 20, 1894.

„Ништо не може да го ослабне влијанието на црквата толку 
многу како недостатокот на љубов... Ако треба да се соочиме со 
противењето од нашите непријатели кои се претставени како волци, 
да внимаваме да не го манифестираме истиот дух меѓу себе“. – The 
Review and Herald, June 5, 1888.
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Среда

4. ЦРПЕТЕ ОД ЧИСТ ИЗВОР 
а. Каква служба е неприфатлива за Бога и зошто? Еремија 2:13; 

Исаија 58:4,5. Како можеме да го надминеме овој проблем? 
Исаија 58:6-8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бидете духовно трезвени во молитвата. Само на тој начин можете да 
го посветите целото свое битие во делото Господово. Вашето јас мора 
да се стави во втор план. Оние кои се ставаат себеси во преден план 
добиваат воспитување кое набргу ќе стане дел од нивната природа; 
и наскоро нема да сфатат дека наместо да го воздигаат Исуса – тие се 
издигнуваат себеси, дека наместо да бидат канали низ кои тече жива 
вода за да ги освежи другите - тие ги впиваат симпатиите и чувствата 
на оние околу нив. Ова не е лојалност кон нашиот распнат Господ“. – 
Counsels on Health, p. 560.  

„Тоа секојдневно умирање на нашето ‘јас’ во ситните работи нè прави 
победници. Треба да забораваме на себе во желбата да направиме 
добро на другите“. – 2 Сведоштво, 132.

б. Опишете го резултатот од вистинската религија. Јаков 1:27.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

в. Како да ги донесуваме овие живи плодови? Јован 7:37,38.

„Чистата Христова религија е изворот од кој течат потоци на милосрдие, 
љубов и самопожртвуваност.

Вистинскиот христијанин или христијанка во сè се слични на Христа. 
Тие се активни во Божјата служба. Тие присуствуваат на состаноците за 
богослужение и со своето присуство ги охрабруваат и  другите. Религијата 
не се состои од дела, туку религијата работи; таа не е во мирување.

Изгледа дека многумина мислат дека религијата има тенденција да 
ги ограничува способностите и дека ги ограничува своите членови, но 
вистинската религија нема такво тесноградо влијание; напротив, она 
што ги ограничува способностите и го попречува развојот на умот е 
недостатокот на религија. Кога човекот е тесноград, тоа е доказ дека му 
е потребна Божјата благодат, небесното помазание; зашто христијанин 
е оној преку кого Господ, Бог Саваот, може да работи, за да ги запази 
патиштата на Господ на земјата и да им ја објави Неговата волја на 
луѓето“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 935. 

24. август
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Четврток             25. август

5. СИЛА ЗА ВИСТИНСКО УПРАВУВАЊЕ
а.   Кое е највисокото скалило на скалата на христијанскиот развој? 

2 Петрово 1:4-7. Што треба да имаме на ум додека се трудиме 
да ги негуваме сите особини на вистински христијанин?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Принесете кон верата своја добродетел, а кон добродетелта 
знаење; кон знаењето воздржување, кон воздржувањето трпение, 
кон трпението побожност; кон побожноста братољубивост, кон 
братољубивоста љубов. Немојте да мислите дека треба да чекате 
додека не усовршите една благодат пред да негувате друга. Не, 
тие треба да растат заедно и постојано да се хранат од изворот на 
љубовта. Секој ден во вашиот живот, можете да ги усовршувате овие 
благословени особини, целосно откриени во Христовиот карактер; и 
додека го правите тоа, ќе внесете светлина, љубов, мир и радост во 
вашите домови“. – The Review and Herald, July 29, 1890.

б. Објаснете како можеме да бидеме исполнети со нов духовен 
живот и правилни мотиви. Езекиел 37:1-14; Марко 2:22.

„‘Жртва на Бога е смирен дух; срце скрушено и понизно, Боже, нема 
да презреш’ (Псалм 51:17). Човекот мора да се испразни од своето, 
’јас’ пред да може да биде во вистинска смисла верник во Исуса. 
Кога човекот ќе се откаже од себе, тогаш Господ може да направи од 
истиот ново создание. Ново вино можат да држат само нови мевови. 
Христовата љубов ќе го вдахне верникот со нов живот. Во оние, 
кои постојано гледаат во Началникот и Свршителот на верата, ќе се 
одразува Неговиот карактер“. – Копнежот на вековите, 280.

Петок              26. август
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1.  Зошто христијанскиот управител треба секојдневно да го проучува 1 Коринтјаните 
13?

2. На кој начин секој од нас може да падне во опасност да биде како бакар, 
што ѕвони, или кимвал, што ѕвечи?

3. Зошто маченикот кој го исповеда Христа може да биде изгубен?
4. Кога нашиот став и нашето дело ќе му бидат угодни на Бога? 
5. Како милосрдието соработува со другите атрибути што се наоѓаат во 2 

Петрово 1:4-7?
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Сабота, 3. септември 2022 

Дар во првата сабота за црквата во 
Света Луција

Света Луција е суверен остров 
кој припаѓа на Антилите, се наоѓа 
во источниот дел на Карибите, 
североисточно од Сент Винсент, 
северозападно од Барбадос и јужно од 
Мартиник, со површина од 617 км² со 
население од над 183.000 жители.

Островот наизменично бил под 
британска и француска управа, сè додека 
дефинитивно не станал британски, во 1814. година. 
На 22. февруари 1979. година, Света Луција станала независна држава и 
членка на земјите на Комонвелтот. Денес, нејзината економија се заснова 
на туризам, индустрија, производство на банани и банкарство.

Официјален јазик е англискиот. Сент Луциан Француско Креолскиот 
јазик (Kwéyòl), кој колоквијално се нарекува Patois („Patwa“), го зборува и 
95% од населението.  

Околу 61,5% од населението се римокатолици; 25,5% се протестанти 
(адвентисти на седмиот ден 10,4%, пентекосталци 8,9%, баптисти 2,2%, 
англиканите 1,6%, членовите на Божјата црква 1,5% и останати 0,9%). Околу 
1,9% од населението му припаѓа на движењето растафари. Други религии 
ги вклучуваат Јеховините сведоци, исламот, бахајската вера, јудаизмот и 
будизмот.Во 

Во 1994. година, како одговор на искрените молитви од душите 
кои копнеат за оживување и реформација, саботно библиските лекции 
пристигнаа на островот, по што следеа посети на членовите на РДАСД.

Во 2000. година се крстија пет драги души. Иако непријателот на 
различни начини се обидел да го саботира делото, Господ победил. Во 2017. 
година еден проповедник, заедно со своето семејство, бил испратен таму 
за да го одржува и развива делото. Сега имаме јасна потреба од црква и 
централа за да го претставиме Господовото дело на вистински начин.

„Како народ мора да практикуваме самоодрекување и штедливост... 
Времето е кратко, и секој денар што не е потребен за обезбедување на 
основните потреби, треба да се искористи како дар на благодарност на 
Бога. Тие пари се Господови, и Господ ми покажа дека низ целата земја и на 
островите треба да се подигнат молитвени домови и училишта.“ - Пастирска 
служба, 244, 245.

Затоа ве повикуваме да нѐ поддржите во оваа благородна работа, за 
што однапред ви се заблагодаруваме.

Вашите браќа и сестри од Света Луција
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10. лекција          Сабота, 3. септември 2022

Само исправни побуди!

„(Љубовта) не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло“ 
(1 Коринтјаните 13:5).

„Патот кој води до рајот не води преку самовозвишување, туку преку 
покајание, исповедање, понизност, вера и послушност”. – The Review and 
Herald, December 23, 1890.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                          2 Сведоштво, 50-60.

Недела                          28. август.

1. ДА ВНИМАВАМЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО
а. Наведете една од карактеристиките на љубовта кога станува 

збор за општото однесување. 1 Коринтјаните 13:5 (прв дел).

б. Наведете неколку примери на непристојно однесување што 
треба да го препознаеме како предупредување. Галатјаните 
2:11-13; Јаков 2:1-4,8,9.

в. Како христијанскиот управител е предупреден против друг 
вообичаен тип на непристојно однесување? Изреки 14:29; 
18:23 (последен дел).

„Се појави една група чии припадници немаат самоконтрола; тие не ја 
ограничиле својата природа или својот јазик, а некои од нив сепак тврдат 
дека се Христови следбеници, но не се. Исус не им дал таков пример. 
Кога ќе ја поседуваат Спасителовата кротост и понизност, тие нема да 
постапуваат според нагоните на нивното природно срце, бидејќи тоа 
доаѓа од сатаната. Некои од нив се нервозни и ако почнат да губат 
самоконтрола во говорот или духот кога се испровоцирани, тие стануваат 
исто толку опиени со гнев како што пијаните се опиваат со алкохол. Тогаш 
се неразборити, и не можете лесно да ги наговорите или убедите. Тие 
се неразумни; сатаната привремено презема целосна контрола токму 
над нив. Секоја од овие манифестации на гнев го ослабува нервниот 
систем и моралната сила и го отежнува контролирањето на гневот при 
друга провокација. Има само еден лек за оваа група луѓе - позитивна 
самоконтрола во сите околности“. – The Youth’s Instructor, November 10, 
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Понеделник              29. август

2. НЕСЕБИЧНО ДОБРОЧИНСТВО
а. Како сме охрабрени да развиеме однесување слично на 

Христос, особено кон оние кои неправедно нè провоцираат? 
Јаков 1:19-21; Изреки 15:1; 19:11.

_______________________________________________________________________

„(Христос) бил неправедно обвинет, но Тој не ја отворил устата за да 
се оправда. Колкумина денес, кога се обвинети за нешто за што не се 
виновни, мислат дека има моменти кога трпението престанува да биде 
доблест и, кога ќе ги изгубат нервите изговараат зборови кои го жалостат 
Светиот Дух?“ – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, 
p. 1148.

„Поголемиот дел на тешкотии за пет минути би биле отстранети 
доколку не би имало гордост и себичност. Предизвикано е Божјо 
незадоволство и ангелите се нажалени со тоа што цели часови тие 
поминуваат во оправдување на себеси“. – Рани списи, 119.

б. Наведете примери за тоа како христијанскиот управител може да 
покаже несебично доброчинство. Дела 9:36-39.

_______________________________________________________________________

„Во Јопа, место недалеку од Лида, живеела жена по име Тавита, која 
поради своите добри дела била мошне омилена. Таа била достојна 
ученичка на Исуса, а животот ѝ бил исполнет со доброчинства. Знаела 
кому му била потребна удобна облека, а кому љубов и сочувство и радо 
им служела на сиромасите и несреќните. Нејзините вешти прсти биле 
многу поактивни од нејзиниот јазик“. – Делата на апостолите, 131.

„Проповедањето е само мал дел од работата кој мора да се изврши во 
процесот на спасување на души. Божјиот Дух ги осведочува грешниците 
во вистината и ги доведува во прегратките на црквата. Проповедниците 
треба да го направат својот дел, но тие никогаш не можат да ја извршат 
онаа задача која ѝ е доверена на црквата. Бог бара од членовите на 
Својата црква да ги негуваат младите во вера и искуство, да ги посетуваат, 
не да озборуваат со нив, туку да се молат и да им упатуваат зборови кои 
се како ‘златно јаболко во сребрена кошничка’ (Изреки 25:11)...

Како Божји деца должни сме да бидеме Негови мисионери, да се 
запознаеме со оние на кои им е потребна нашата помош. Ако некој се 
колеба и потклекнува под притисок на искушенијата, треба да му се 
пристапи многу внимателно и мудро да се постапи со него, бидејќи во 
прашање се неговите вечни интереси; и зборовите и постапките на оние 
кои се залагаат за него можат да бидат животен мирис за живот, или 
смртен мирис за смрт“. – 4 Сведоштво, 69.
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Вторник              30. август

3. НЕСЕБИЧНА ЉУБОВ - ЛЕК ЗА НАШЕТО „ЈАС“
а. Кога вистинската љубов кон другите слабее - и како да се 

надмине овој проблем? Матеј 24:12; Откровение 2:2-4; 
Евреите 12:2-4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Љубовта кон Бога во црквата слабее, и како резултат на тоа, 
љубовта кон себе расте со нова сила. Со губењето на љубовта кон 
Бога дојде и губењете на љубовта кон браќата“. – The Review and 
Herald, March 20, 1894.

„Нека овој живот, толку полн со конфликти и грижи, се поврзе со 
Христа, и тогаш нашето ‘јас’ нема да се бори за превласт“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p. 1161.

„Гордоста и самообожувањето не можат да процветаат во душата 
што ги одржува свежи во сеќавањето сцените на Голгота“. – Копнежот 
на вековите, 661.

б. Која е големата причина што го прави христијанскиот 
управител да блесне во овој свет? 1 Коринтјаните 10:24.

_______________________________________________________________________

„Несебичноста, која е принцип на Божјото царство, е принципот 
кој сатаната го мрази; тој го одрекува и самото негово постоење. 
Од почетокот на големата борба сатаната настојува да докаже дека 
принципите по кои Бог постапува се себични и на ист начин се 
однесува и кон сите кои Му служат на Бога. Христово дело и дело 
на сите оние кои го носат Неговото име е да се побие тврдењето на 
сатаната. 

Исус дошол во човечки облик за да покаже со Својот живот што 
е тоа несебичност. И сите кои го прифаќаат овој принцип треба да 
бидат Негови соработници во прикажувањето на несебичноста во 
практичниот живот. Да се одбере доброто затоа што е добро; да се 
застане на страната на вистинита без оглед на страдањата и жртвите 
– ‘Тоа е наследство на Господовите слуги, и нивната праведност е од 
мене, вели Господ’ (Исаија 54:17)“. – Воспитување, 154,155.

„На небото никој нема да мисли на себе ниту да копнее по свое 
задоволство, туку во чиста вистинска љубов, ќе ја бара среќата на 
небесните битија што ќе нè опкружуваат. Ако сакаме да бидеме во 
друштво на небесните суштества на обновената земја, мораме уште 
овде да се управуваме според небесните начела“. – 2 Сведоштво, 
132,133.
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Среда               31. август

4. ДАВАЊЕ ПРИОРИТЕТ НА НАЈВАЖНОТО
а. Што треба да има во предвид еден христијански управител 

кога избира приоритети? 1 Јованово 2:15-17.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога сите пари кои претерано се трошат за непотребни работи, се 
стават во Божјата ризница, ќе видиме мажи, жени и млади луѓе како му 
се предаваат на Исус и прават сѐ што е до нив во соработката со Христос 
и ангелите. Најбогатите Божји благослови би се излеале во нашите цркви 
и многу души би се свртеле кон вистината“. – The Review and Herald, 
December 23, 1890.

„Кога случаите на сите живи ќе бидат разгледувани пред Бога, нема да 
се постави прашањето што исповедале, туку што правеле? Дали само ја 
слушале Божјата реч или правеле доброчинства во делата на милосрдие 
и љубов, ценејќи ги другите повеќе од себе и откажувајќи се од себе за да 
послужат на благослов на другите?... Со својата изразена себичност, со 
љубовта кон себе и вашата рамнодушност кон страдањата и потребите 
на другите, вие го жалостите и ранувате Христа“. – 3 Сведоштво, 525.

„Кога сите што тврдат дека се Христови следбеници навистина би 
биле посветени, тогаш нивните средства, наместо да бидат потрошени 
на некорисни и штетни задоволства, би влегле во Господовата ризница, 
и христијаните би биле пример на умереност, самоодрекување и 
самопожртвуваност. Тогаш тие би биле светлина на светот“. – Големата 
борба, 475.

б. Како управители во последните денови, какви ставови треба 
да избегнуваме – или, од друга страна, да усвоиме? Исаија 
58:2-4,10-12; Изреки 21:3. 

_______________________________________________________________________

„Во нашата работа ќе откриеме дека високото ниво на побожност 
и многу надворешна точност се поврзани со големо внатрешно зло. 
Луѓето претставени во Исаија 58 се жалат дека Господ не обрнува 
внимание на нивните служби. Таквото жалење доаѓа од срца кои не се 
потчинети од благодатта, кои се бунтуваат против вистината“. – The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, pp. 1148, 1149.

„Многумина добиваат аплауз за доблести што не ги поседуваат. 
Оној што ги испитува срцата ги мери мотивите, и честопати делата 
што предизвикуваат одобрување на луѓето се евидентирани од Него 
дека се предизвикани од себичност и лицемерие. Секој чин во нашиот 
живот, без разлика дали е одличен и достоен за пофалба или заслужува 
укор, Оној што ги испитува срцата го оценува според мотивите што го 
поттикнале да го направи тоа”. – Gospel Workers, p. 275.
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Четврток             1. семптември
5. СЛЕДЕТЕ ГО ХРИСТА ВО САМООДРЕКУВАЊЕТО
а. Кое е основното начело за вистинската христијанска служба? 

Дела 20:35.
_______________________________________________________________________

„Постои дело кое мора да го извршиме во нашите градови и на 
секое место. Господ ќе подигне луѓе од плугот, од трлото, од лозјето 
и ќе ги стави на местото на оние кои мислат дека треба да имаат 
најголема плата. Оние кои бараат високи плати, во парите што ги 
добиваат ќе ја најдат единствената награда што некогаш ќе ја добијат. 
Од таквите луѓе не може да се очекува да го почувствуваат товарот 
за спасувањето на изгубените души. Господ не може да користи 
такви луѓе во Своето дело. Сè додека не ја избркаат себичноста од 
нивните срца, нивните напори се безвредни“. – The Review and Herald, 
December 15, 1904.

„Небесните суштества можат да соработуваат со оној што копнее 
да ги спаси душите, а не да се издигнува себеси“. – Копнежот на 
вековите, 436.

б. Што треба да го инспирира христијанскиот управител со чиста, 
нова мотивација за служба? 2 Коринтјаните 8:8,9. 

_______________________________________________________________________

„Исус го напуштил Својот славен дом, ја облекол Својата 
божественост со човечка природа и дошол во свет извалкан и загаден 
од проклетството на гревот. Тој можел да остане во Својот небесен 
дом и да го прими обожавањето на ангелите; но Тој дошол на 
земјата да ги бара и спаси изгубените, луѓе кои пропаѓаат. ‘Тој, иако 
богат, осиромаши заради вас, да се збогатите и вие преку Неговата 
сиромаштија’ (2 Коринтјаните 8:9). Тој, Небесното Величество, кој 
бил едно со Отецот, се одрекол од Себеси, жртвувал сè што имал, за 
човекот да не загине, туку да има вечен живот. Христос не живеел за 
да си угодува на самиот себеси. Ако Тој си угодувал, каде ќе бевме 
ние денес?“. – The Review and Herald, December 23, 1890.

Петок               2. септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како јас можам да бидам виновен за недолично однесување?
2. Што можеме да научиме за љубовта од Христос и Неговите следбеници?
3. Како треба да се открие во нас живата љубов кон Христа?
4. Зошто секогаш мораме да ги испитаме сопствените приоритети и мотиви? 
5. Што треба да правиме за да го унапредиме Божјото дело уште поревносно?
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 11. лекција         Сабота, 10. септември 2022 

     Практично управување

„Во својата горделивост, грешникот вели: ‘Ќе нема истрага!’, а во 
себе мисли: ‘Бог не постои!’“ (Псалм 10:4).

„Нека твојот дух биде очистен од сѐ што е земно, од сите безбожни, 
нељубезни мисли. Нека вашите зборови бидат чисти, посветени, 
освежувачки и охрабрувачки за сите со кои се дружите. Не дозволувајте 
лесно да се испровоцирате”. – Our High Calling, p. 174.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               2 Сведоштво, 707-709.

Недела                  4. септември

1. РАЗВИВАЊЕ НА БЛАГОРОДНИ ОСОБИНИ
а. Што треба да го карактеризира нашиот однос кон секој човек 

- и што може да ни помогне постојано да одржуваме таков 
став? 1 Солунјаните 5:14,15,23; 1 Коринтјаните 9:25.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како се манифестира напредокот во животот на еден 
христијански управител, и со кои средства се постигнува? 
Колосјаните 3:8-10,13; Јаков 3:17,18.

„Кога поднесувате некои помали тешкотии кои ви се чинат 
премногу тешки, помислете на Исус, драгиот Спасител, како страдал 
и издржал за да ги спаси грешните смртници“. – Manuscript Releases, 
vol. 3, p. 124.

„Ќе бидете погрешно разбрани. Остави му ги на Бога неправдите за 
кои мислиш дека постојат. Секогаш бидете подготвени да слушате, и 
не подлегнувајте на провокации. Не кажувајте лути зборови за нешто 
што сте слушнале. Ова му штети на вашето влијание. Нека Божјата 
милост ви помогне да имате трпение“. – Manuscript Releases, vol. 19, 
p. 149.

„Треба да негуваме љубов во срцето, не онаа која лажно се нарекува 
милосрдие и која нè наведува да го љубиме гревот, а грешникот 
да го оправдаме, туку библиска љубов и библиска мудрост, која е 
‘најнапред чиста, а потоа миротворна, кротка, послушна, полна со 
милост и добри плодови’”. – 4 Сведоштво, 558.



58 Библиски лекции, Јули - Септември 2022

Понеделник             5. септември
 

2. УПРАВИТЕЛИ ВО ДОМОТ И ЗАЕДНИЦАТА
а. Кои начела треба да се комбинираат во воспитувањето на 

нашите деца? Псалм 85:10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Непослушноста и бунтот мора да бидат казнети; но запомнете дека 
казната мора да се изрече во Христовиот дух. Барајте послушност, но 
никогаш во бура од тешки зборови и бес, туку цврсто и љубезно. Кога 
ќе се чувствувате повикани да го дисциплинирате вашето дете, сетете 
се на вашиот однос со небесниот Отец. Дали сте оделе пред Него 
во совршенство? Зарем не залутавте во непослушност? Зарем не го 
жалостите цело време? Но, дали Тој ви одговара во лутина? Запомнете, 
исто така, дека вашите деца ги наследиле овие склоности кон злото 
од вас. Сетете се дека и вие понекогаш се однесувате како возрасни 
деца. И покрај тоа што зад себе имате долгогодишно христијанско 
искуство, и покрај многуте можности за самодисциплина, многу е 
лесно да се испровоцирате и налутите. Затоа, постапувајте со вашите 
деца нежно и имајте на ум дека тие немале можност како вас да 
развијат самоконтрола“. – The Review and Herald, July 8, 1902.

б. Каков начин на дејствување им дава кредибилитет и живот на 
нашите мисионерски напори во заедницата? Лука 6:28-30.

„Во сите наши односи со неверниците, внимавајте да не им 
дадете повод погрешно да ја проценат вашата вера или да 
приговараат на сметка на вистината што ја застапувате. Многумина 
со своето однесување го блокираат патот. Тие покажуваат одредена 
непромисленост од нивна страна; лесно се провоцираат. Во трговијата 
или во други световни работи доаѓа до помали проблеми, што ги тера 
да мислат дека соседите погрешно ги процениле или ги оштетиле. 
На тој начин се создава студенило и негативни чувства, а со тоа ја 
затворате вратата за пристап до оние до кои вистината би можела 
да допре. Никогаш не смееме да дозволиме световните работи да ја 
згаснат нашата љубов кон душите. Браќа, бидете нежни и љубезни 
во секоја прилика. Никогаш не бидете груби, критични или строги 
во вашето однесување. Ако има некоја корист, дајте му ја предноста 
на ближниот, бидејќи вие сте должни да го љубите како себеси. 
Покажувајќи го Христовото трпение и љубов, барајте можности да 
му направите добро. Нека види дека религијата што ја исповедаме 
не ги затвора ниту замрзнува патиштата на душата, правејќи нè 
несимпатични и строги“. – The Review and Herald, May 22, 1888.
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Вторник             6. септември

3. МАНИФЕСТАЦИЈА НА ЉУБОВ
а. Како огорченоста кон нашите браќа и сестри влијае на нашата 

положба пред светот? Евреите 12:15.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„’Нова заповед ви давам: да се љубите еден со друг; како Јас 
што ве возљубив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе 
ве познаат сите дека сте Мои ученици, ако имате љубов меѓу себе’ 
(Јован 13:34,35). Овие зборови не се зборови на обичен човек, туку на 
нашиот Искупител; и колку е важно за нас да ги извршуваме упатствата 
што Тој ни ги дал! Ништо не може толку да го ослабне влијанието 
на црквата како недостатокот на љубов. Христос вели: ‘Ете, Јас ве 
праќам како овци меѓу волци: бидете мудри како змии и незлобни 
како гулаби’ (Матеј 10:16). Ако треба да се соочиме со противењето 
на непријателите, кои се претставени како волци, да внимаваме да не 
покажеме ист таков дух меѓу себе. Непријателот добро знае дека, ако 
немаме љубов еден кон друг, ќе може да ја постигне својата цел, да 
ја рани и ослабне црквата, предизвикувајќи раздор меѓу браќата. Тој 
може да ги наведе да негуваат зли претпоставки, да зборуваат зло, 
да се обвинуваат, осудуваат и мразат еден со друг. На тој начин се 
срамоти Божјото дело, се оцрнува Христовото име, а на душите на 
луѓето им се нанесува неопислива штета“. – The Review and Herald, 
June 5, 1888.

б. Што ќе се случи ако секојдневно негуваме љубов? Матеј 12:35 
(прв дел); Колосјаните 3:12-15.

„Ако имаш љубов во срцето, ќе настојуваш да го утврдиш и 
изградиш својот брат во најсветата вера. Ако излезе збор кој има 
штетно влијание врз карактерот на вашиот пријател или брат, немојте 
да охрабрувате таков злобен разговор. Тоа е дело на непријателот. 
Љубезно потсетете го говорникот дека Божјата реч забранува такви 
разговори. Треба да го исчистиме срцето од сè што го валка храмот на 
нашата душа, за да може Христос да живее во него. Нашиот Откупител 
ни кажа како можеме да Го откриеме на светот. Ако го негуваме 
Неговиот Дух, ако ја покажуваме Неговата љубов кон другите, ако 
се грижиме за доброто на другите, ако сме љубезни, трпеливи и 
истрајни, светот ќе има доказ според плодовите што ги даваме, дека 
сме Божји деца. Единството во црквата ни овозможува да извршиме 
свесно влијание врз неверниците и световните луѓе“. – The Review and 
Herald, June 5, 1888.
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Среда              7. септември

4. ТИПИЧЕН ПРОБЛЕМ
а. Наведете едно зло што често се случува во црквата. Левитска 

19:16 (прв дел); Еремија 20:10; Изреки 16:17-20.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Неутврдените гласини што кружат овде-онде често го уништуваат 
единството меѓу браќата и сестрите. Има поединци кои будно и со 
отворен ум и уши гледаат и ослушнуваат за да фатат некој скандал 
кој се случува. Тие собираат ситни детали за некој настан, кои сами 
по себе знаат да бидат сосема безначајни, но кои се прераскажуваат 
и преувеличуваат додека човек поради еден збор не го направат 
престапник. Се чини дека нивното мото е: ‘Пријавете и ние ќе 
пренесеме понатаму’. Овие преносители на бајки ја вршат ѓаволската 
работа со неверојатна верност, несвесни колку нивните постапки се 
навредливи за Бога. Кога би потрошиле само половина од енергијата 
и ревноста вложени во оваа злобна работа во преиспитување на 
сопственото срца, би нашле толку многу работи за да ги исчистат 
своите души од нечистотија, така што не би имале  време ниту 
склоност да ги критикуваат своите  браќа и тогаш не би подлегнале 
на ова искушение. Вратата на умот мора да биде затворена против: 
‘велат’ или ‘слушнав’. Наместо да дозволиме љубомората или лошите 
претпоставки да влезат во нашите срца, зошто да не отидеме кај 
нашите браќа, и искрено, но љубезно да им раскажеме што сме 
слушнале штетно за нивниот карактер и влијание, да се молиме со 
нив и за нив?“. – The Review and Herald, June 3, 1884.

б. Како можеме да ја избегнеме навиката да озборуваме? 
Изреки 14:15; 25:9,10.

_______________________________________________________________________

в. Ако откриеме дека некој брат или сестра навистина се виновни 
за некоја грешка, тогаш која е нашата лична должност? 
Галатјаните 6:1; Јаков 5:19,20.

„Кога забележуваме грешки кај другите, да се потсетиме дека и ние 
имаме недостатоци кои можеби се посериозни во Божји очи од оние 
што ги осудуваме кај нашиот брат. Наместо да ги објавувате неговите 
недостатоци, замолете го Бога да го благослови и да му помогне да ја 
надмине својата грешка. Христос ќе го одобри овој дух и однесување и 
ќе ви го отвори патот да зборувате мудри зборови кои ќе им дадат сила 
и ќе му помогнат на оној што е слаб во верата“. – The Review and Herald, 
June 5, 1888.
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Четврток            8. септември

5.  ЉУБОВ КОН БЛИЖНИОТ
а.  Какви промени се забележуваат кога не подлегнуваме лесно 

на провокации и кога не негуваме зли мисли (1 Коринтјаните 
13:5)? Ефесјаните 4:23-25; 5:9-12.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Личноста, која во себе ја негува оваа драгоцена билка на љубовта, 
ќе биде со самопожртвуван дух и нема да загуби власт над себе дури 
и ако биде предизвикана. Таа нема на другите да им припишува 
зли побуди и намери, туку длабоко ќе жали за гревот доколку тој се 
открие во било кој ученик на Христа“. – 5 Сведоштво, 123.

„Љубовта не се сомнева. Таа секогаш на најдобар начин ги толкува 
побудите и постапките на другите. Љубовта никогаш нема без 
потреба да укажува на грешките на другите. Таа не ги слуша желно 
клеветите, туку секогаш настојува да потсети на некои добри особини 
на клеветеникот“. – 5 Сведоштво, 168.
б. Како светот може да види во нашиот живот секојдневен раст 

во Христа? Тит 2:7,8,11-14. 
„Секој нека се запраша: Ја имам ли благодатта на љубовта? Дали 

научив да бидам трпелив и благ. Без тој небесен дар, даровите, 
ученоста и слаткоречивоста ќе бидат како ѕвонче што ѕвони или 
кимвал што ѕвечи. За жал, мнозина кои ја исповедаат верата малку го 
ценат ова драгоцено богатство и не копнеат за него“. – 5 Сведоштво, 
169.

„Иако не можеме да ги сакаме и да се дружиме со оние кои се 
најлути непријатели на Христос, сепак мораме да го негуваме тој дух 
на кротост и љубов што беше карактеристичен за нашиот Учител - 
љубов која не мисли зло и не се срди“. – The Review and Herald, June 
3, 1884.

Петок                 9. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Опишете ја реформацијата цитирана во Колосјаните 3:8-10,13?
2. Како можеме подобро да го прикажеме Христос во овоземните работи?
3. Како можеме да го надминеме заедничкиот проблем што мачи многу 

цркви?
4. Што не е во ред со „тие велат“ и „слушнав“? 
5. Опишете некои начини на кои може управителството на Божјата љубов да 

се манифестира во корист на другите.
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12. лекција          Сабота, 17 септември 2022

Непроменлива доблест
„Љубовта никогаш не престанува“ (1 Коринтјаните 13:8).

„Никогаш не треба да поминеме покрај некоја душа што страда, а 
да не се обидеме да и пружиме утеха со која Бог не утешил и нас“. – 
Копнежот на вековите, 504.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                             2 Сведоштво, 133-136.

Недела                 11. септември

1. СИЛНА МОТИВАЦИЈА
а. Што може да научи еден христијански управител од 

мотивацијата на апостол Павле? 1 Коринтјаните 9:16-19; 2 
Коринтјаните 5:14,15.

б. Кои совети ни се дадени за дополнително да нѐ мотивираат? 1 
Петрово 1:22,23.

‘Сè што сакате да ви прават луѓето вам, правете им го и вие ним’. 
Благословот ќе дојде како последица од ваквиот живот. ‘Со каква 
мерка мерите со таква ќе ви се мери’. Овие зборови треба да нè 
наведат на тоа да се сакаме со сета сила на своето срце. Христос 
е нашиот Пример. Тој постојано правел добро. Тој живеел за да ги 
благослови другите. Љубовта ги красела и облагородувала сите 
Негови дела. Нам не ни е заповедано да правиме за себе она што 
би сакале да ни го прават другите, туку да го правиме на другите 
она што би сакале тие да ни го прават нам во истите околности. Со 
каква мерка ќе мериме со таква мерка ќе ни се мери. Чистата љубов е 
многу едноставна во своето делување и се разликува од сите останати 
начела на човековите постапки. Желбата да се ужива добар глас и 
почитување од другите често може како последица да има среќен 
живот и беспрекорно однесување. Почитувањето кон самиот себе 
може да нè доведе до таму, да го избегнуваме злото. Себичното срце 
може да прави и великодушни постапки, да ја признава вистината 
и да изразува кротост и срдечност со надворешно однесување, но 
побудите сепак можат да бидат лажни, нечисти; постапките кои 
произлегуваат од таквото срце сепак ќе бидат без животен мирис 
и плодови на вистинска светост, бидејќи се лишени од начелата на 
чистата љубов. Љубовта треба да се одгледува и негува, бидејќи 
нејзиното влијание е божествено“. – 2 Сведоштво, 136.
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Понеделник             12. септември
 

2. ПЛОДОВИ НА ЉУБОВТА
а. Како несебичната љубов на Павле вродила со плод под 

најнеповолни околности? Филипјаните 1:12-14; 2:15-17.
_______________________________________________________________________

„Она што го насочило вниманието на царскиот двор кон христијанството, 
не биле проповедите на Павле, туку токму неговите окови. Тој токму како 
заточеник од многу души ги искинал оковите кои ги држеле во ропство 
на гревот. Но тоа не било сè. ‘Повеќето од браќата во Господа’, пишува 
тој, ‘охрабрени од моите окови, се осмелуваат сè повеќе без страв да ја 
проповедаат Божјата реч’ (Филипјаните 1:14).

Трпението на Павле и неговата ведрина во текот на неговото долготрајно 
и неправедно заточение, неговата храброст и вера, претставувале постојана 
проповед. Неговиот дух, толку различен од духот на овој свет, сведочел 
дека во него живее сила далеку повозвишена од земните сили. И неговиот 
пример ги поттикнувал христијаните на јавното поле, од кое тој физички 
бил потиснат, сè повеќе да ревнуваат како поборници на Божјото дело. Така 
неговите окови имале големо влијание. И кога се чинело дека неговите сили 
и неговата корисност наполно се осуетени и кога сè кажувало дека не може 
да стори баш ништо, токму тогаш собира снопови за Христа во полето од кое 
навидум бил наполно исклучен“. – Делата на апостолите, 464.

б. Како можеме сите да бидеме инспирирани и зајакнати од 
храброста на Павле? 2 Коринтјаните 4:5-10; 11:24-28.

_______________________________________________________________________

        „Трпението придонело за неговите победи исто толку колку и храброста. 
Во неволјите душите можат да се придобијат за Христа со кротост исто толку 
колку и со смелоста и храброста во отворена борба. Христијанинот, кој е 
полн со трпение и со ведрина за време на неволјите и страдањата, кој дури 
и смртта ја пречекува во мир и спокојство на непоколеблива вера, може за 
евангелието да стори многу повеќе отколку верно да работел во текот на 
целиот свој живот. Често се случува токму тогаш, кога Божјиот слуга ќе се 
повлече од активна служба, таинственото провидение, на кое ние во нашата 
кратковидост се плачеме, може да изврши дело кое на друг начин никогаш 
не би се извршило. 
    Кога не е веќе во можност отворено и активно да работи за Бога и за 
Неговата вистина, Христовиот следбеник не смее да смета дека нема веќе 
никаква должност што би можел да ја извршува, ниту пак награда што би 
можел да си ја обезбеди. Вистинските Христови сведоци никогаш не се 
оставени на страна. Додека се здрави или болни, живи или умрени, Бог 
секогаш ги употребува“. – Делата на апостолите, 465.
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Вторник             13. септември

3. ПОБЕДОНОСНА ЉУБОВ 
а. Како може христијанскиот управител да постигне победа над 

лошите зборови и ставови? Јаков 3:2,10-12; Езекиел 36:25,26.
_______________________________________________________________________

„Мрзоволието, зајадливото расудување и постојаното изразување не 
е можно да се прикрие ниту со најгрижливо негување на надворешната 
префинетост. Дух на вистинско човекољубие и добрина мора да 
престојува во срцето. Љубовта на оние кои ја поседуваат дава љубезност, 
достоинство и убаво однесување; таа го осветлува лицето, го ублажува 
гласот, ги издигнува и облагородува сите човечки особини. Љубовта 
на човекот го доведува во склад со Бога, бидејќи претставува една од 
најистакнатите карактеристики на небото“. – 4 Сведоштво, 559,560.

б. Преку какви искуства можеме да ја спознаеме непроменливата 
моќ на љубовта? 2 Коринтјаните 8:1-5; 1 Јованово 5:1-4.

_______________________________________________________________________

„Противењето со кое се соочуваме може да ни биде од корист на 
многу начини. Ако добро се издржи, ќе развие доблести кои никогаш 
не би излегле на виделина доколку христијанинот нема што да 
издржи. А верата, трпението, стрпливоста, стремежот кон духовни и 
небесни работи, довербата во Промислата и искреното сочувство кон 
заблудените - тоа се резултатите од добро поднесените искушенија. 
Тоа се благодатите на Духот кои прво пупат, потоа цветаат, а потоа 
раѓаат плод среде искушенија и неволји. На христијанското дрво 
секогаш растат кротост, понизност и љубов. Кога Словото ќе се прими 
во добри и чесни срца, закоравената душа ќе биде покорена, а 
верата, држејќи се до ветувањата и потпирајќи се на Исуса, ќе биде 
победничка. ‘И ова е победата што го победи светот - верата наша’ (1 
Јованово 5:4)“. – The Review and Herald, June 28, 1892.

„Ќе дојдат неочекувани разочарувања. Исус честопати тагувал 
поради тврдоста на срцата на луѓето, а и вие ќе имате слично 
искуство. Вашите молитви, вашите солзи, вашите молби можеби 
нема да наидат на одговор. Срцата се мртви во престапи и гревови. 
Онаму каде што се надевавте на сигурна победа се чини како да нема 
покајание, туку само рамнодушност и противење, а од некои дури и 
презир. Сепак, не смеете да ги намалите напорите. Ако некој одбие 
да ве сослуша, свртете се кон друг. Имајте верба дека Утешителот ќе 
го направи она што вие не можете да го направите. Верувајте во сите 
благословени ветувања што ви ги дал Христос. Работете со љубов и 
непобедлива храброст, бидејќи само така можете да очекувате успех. 
‘Кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое 
време ќе пожнееме, ако не се измориме’ (Галатјаните 6:9)“. – The 
Signs of the Times, November 30, 1891.
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Среда             14. септември

4. ИСТРАЈНА ЉУБОВ
а. Што билката на љубовта ја прави уникатна? 1 Коринтјаните 

13:8 (прв дел). 
_______________________________________________________________________

„Ние треба да видиме во нашите ближни луѓе кои се откупени 
со Христовата крв. Ако ја имаме оваа љубов еден кон друг, ние ќе 
раснеме во љубов кон Бога и кон вистината. Со болка во срцето 
гледаме колку малку љубов се негува меѓу нас. Љубовта е билка од 
небесно потекло, и ако сакаме да цвета во нашите срца, мора да ја 
негуваме секојдневно. Благост, кротост, долготрпеливост, сè покрива, 
во сè верува, на сè се надева, сè поднесува - ова се плодовите што 
растат на скапоценото дрво на љубовта“. – The Review and Herald, June 
5, 1888. 

„Во светлината од Голгота, ќе се види дека законот на 
самооткажувачката љубов е закон на животот за Земјата и Небото, 
дека љубовта ‘која не го бара своето’, извира од Божјото срце и дека 
во Оној, Кој бил кроток и понизен се манифестирал карактерот на 
Оној, Кој престојува во светлината, на која ниту еден човек не може 
да и се приближи“. – Копнежот на вековите, 20.

б. Што треба да го охрабри христијанскиот управител да работи 
за душите откупени со Христовата крв? Галатјаните 5:1.

„(Во школата на идниот свет) сите кои несебично работеле, ќе ги 
гледаат плодовите на својата работа. Таму ќе се види исходот на секој 
вистински принцип и благородно дело. Нешто од тоа гледаме уште 
тука. Но, колку малку резултати од својот труд гледа во овој живот оној 
кој го извршува најблагородното дело на светот! Колкумина работат 
несебично и неуморно за оние кои никогаш нема да ги видат ниту да 
ги запознаат!... Така се даваат дарови, се носат товари, се извршува 
работата. Луѓето сеат семе од кое други, над нивните гробови, жнеат 
благословена жетва. Тие садат овошки за други да можат да јадат 
плодови. Тука им е доволно што знаат дека ги поттикнале силите на 
доброто. Во вечноста ќе се види дејството и против дејството на сите 
нешта.  

На Небото се чува извештај за секој дар што Бог го дал за да ги 
поттикне луѓето на несебична работа. Да се истражуваат тие сеопфатни 
извештаи, да се бараат оние кои со нашите напори биле воздигнати 
и облагородени, да се гледа влијанието на вистинските принципи 
во нивниот живот - тоа ќе биде еден од предметите и наградите во 
небесното училиште“. – Воспитување, 305,306.



66 Библиски лекции, Јули - Септември 2022

Четврток            15. септември

5.  ВРСКАТА НА СОВРШЕНСТВОТО
а.  Зошто ни е потребна љубовта за да можеме да го усовршиме 

христијанскиот карактер? Колосјаните 3:14; 1 Јованово 4:7-12.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„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.

б.  Која е највозвишената илустрација на неисцрпната љубов која 
ќе продолжи да свети низ вечноста? Захарија 13:6.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
„Нашиот Откупител секогаш ќе ги носи лузните на Своето распетие. 
На Неговата ранета глава, на Неговите ребра, на рацете и нозете, се 
наоѓаат единствените траги на свирепото дело кои ги предизвикал 
гревот. Гледајќи го Христа во Неговата слава, пророкот кажува: 
‘Болскотот Му е како сончева светлина, а од рацете Негови зрачи, и тука 
е скривалиштето на Неговата сила’ (Авакум 3:4). Прободената страна 
на Христовото тело, од која течел црвен млаз кој го помирил човекот со 
Бога - ја претставува славата на Спасителот, таму е ‘скривалиштето на 
Неговата сила’. ‘Моќен да спаси’ преку жртвата за откуп, Тој исто така 
ќе биде моќен и да им суди на оние кои ја презреле Божјата милост. 
Знаците на Неговото понижување за Него претставуваат најголема 
чест; низ целата вечност раните добиени на Голгота ќе ја истакнуваат 
Неговата слава и ќе ја објавуваат Неговата моќ“. – Големата борба, 674.

Петок                 16. септември

 
      ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Како треба христијанскиот управител да го разбере Матеј 7:12?
2. Какви резултати може да постигне љубовта, дури и во тешки околности?
3. Како можеме да извлечеме корист од искушенијата?
4. Зошто службата на љубовта никогаш нѐ пропаѓа?
5. Каде се наоѓа најголемата радост и највисокото образование во животот?
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  13. лекција                        Сабота, 24. септември 2022

Мисијата е завршена!
„(Љубовта) не и се радува на неправдата, а и се радува на 

вистината“ (1 Коринтјаните 13:6).

„ Љубовта го сака грешникот, но го мрази гревот и верно ќе го 
предупреди на опасност, укажувајќи на Божјото Јагне кое го зема 
гревот на светот. Гревот не треба да се прикрива, туку да се отстрани“. 
– Manuscript Releases, vol. 1, p. 217.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:       Counsels on Stewardship, pp. 339–350.

Недела                 18. септември

1. САМОИСПИТУВАЊЕ
а. Иако можеме да тврдиме дека нашата радост е само во Бога, 

што ние како христијански управители треба да сфатиме? 
Изреки 28:14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Библиското милосрдие не е сентименталност, туку љубов која е 
активна. ‘Му ги лекуваат раните на Мојот народ лесномислено, велејќи: 
Мир! мир! а мир нема’ (Еремија 6:14; 8:11) се нарекува милосрдие. 
Спојувањето на гревот со светоста и вистината се нарекува милосрдие; 
но ова е фалсификат. Светот е полн со лажговци и измамници, затоа 
треба внимателно да ги испитаме нашите срца за да знаеме со 
сигурност дали негуваме вистинско милосрдие или не. Вистинското 
милосрдие нема да предизвика недоверба и лоши дела. Не го затапува 
духовниот меч за да не може ништо да направи. Оние кои сакаат да го 
прикријат злото со лажно милосрдие, всушност му велат на грешникот: 
‘Ќе ти биде добро’. Фала му на Бога за милосрдието кое никогаш нема 
да биде расипано; на мудроста што доаѓа одозгора,  која најнапред 
е чиста, а потоа мирна, кротка, покорна, полна со милост и добри 
плодови, непристрасна и нелицемерна. Плодот, пак, на правдата во 
мир се сее од миротворците. Ова е опис на милосрдието кое било 
зачнато и негувано на небото“. – Manuscript Releases, vol. 1, p. 217.

б. Што треба да го карактеризира секојдневното искуство на 
христијанскиот управител? Псалм 139:23,24.
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Понеделник             19. септември

2. НЕДОЛИЧНА РАДОСТ (1)
а. Како треба христијанскиот управител да реагира на 

неправдата? 1 Коринтјаните 13:6 (прв дел). 
_______________________________________________________________________

   „Работата на сатаната е директно спротивна на Божјото дело. 
Непријателот на секое добро стои како заповедник на војска 
ангажирана да и наштети на човечката душа. Тој гледа со ѓаволски 
триумф на таканаречените Христови следбеници како се гризат и 
се проголтуваат еден со друг. Тој е секогаш подготвен да ги уништи 
животите на оние кои се трудат да му служат на Бога. Небесните 
ангели со чудење гледаат како луѓето им помагаат на сатанските 
агенти во нивната работа, обесхрабрувајќи ги срцата и правејќи го 
Божјиот народ слаб, немоќен и неверен“. – Spalding and Magan 
Collection, pp. 345, 346. 

„Ако сакаме да бидеме победници, мора да ги испитаме нашите 
срца за да се увериме дека не негуваме ништо што го навредува 
Бога“. – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 
Adventists, p. 138.

б. Како христијанскиот управител избегнува да се радува на 
злото? 1 Петрово 5:8,9.

_______________________________________________________________________

„Кога изговараме зборови на обесхрабрување и мрачност, сатаната 
слуша со ѓаволска радост, затоа што е задоволен што знае дека те 
вовел во своето ропство. Сатаната не може да ги чита нашите мисли, 
но може да ги види нашите постапки, да ги слушне нашите зборови; 
и поради неговото долго познавање на човечкото семејство, тој може 
да ги обликува своите искушенија да ги искористи нашите слабости на 
нашиот карактер. И колку често му дозволуваме да ја открие тајната 
како може да нѐ победи! О, кога би можеле да ги контролираме нашите 
зборови и постапки! Колку само ќе бевме силни ако нашите зборови 
беа такви што нема да се срамиме кога ќе се соочиме со извештајот за 
нив на судниот ден! Колку поинаку ќе изгледаат во Божјиот ден отколку 
што ни изгледаат во моментот кога ќе ги изговориме!“ – The Review and 
Herald, May 19, 1891.

в. Кои опомени треба да нѐ зајакнат против горенаведените 
искушенија? Псалм 141:3; Ефесјаните 4:29,30.

„Кога сте собрани заедно, внимавајте на зборовите. Нека вашиот 
разговор биде од таков карактер што нема да имате потреба од 
покајание“. – The Review and Herald, June 5, 1888.
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Вторник             20. септември

3. НЕДОЛИЧНА РАДОСТ (2)
а. Како христијанскиот управител е предупреден да не ужива во 

гревовите и слабостите на другите? Ефесјаните 5:11,12.

„Додека мнозина ја занемаруваат сопствената душа, копнежливо 
чекаат прилика да ги критикуваат и осудуваат другите. Секој има 
недостатоци и не е тешко да се најде нешто со што пакоста ќе може 
да го толкува на нивна повреда. ‘Сега’, велат тие самонаречени судии, 
‘имаме факти. Ќе фрлиме на него обвинување од кое нема да може 
да се ослободи’. Тие чекаат поволна прилика и тогаш го продуцираат 
својот пакет озборувања и ги изнесуваат своите пикантерии...

Вистинскиот христијанин нема да ликува во откривање на туѓите 
грешки и мани. Тој ќе го сврти погледот од расипаноста и изопаченоста, 
за да го гледа тоа што е привлечно и убаво. За христијанинот е мачно 
секое изнаоѓање на грешки и секој збор на критика и осуда“. – 5 
Сведоштво, 94,95.

б. Кои се некои од примерите за тоа како христијанскиот 
управител треба да се воздржува да не се радува на 
беззаконието? Изреки 24:17,18.

„Наместо да ги обвинуваме другите, треба да бидеме критични кон 
себе. Прашањето што секој од нас треба да го постави е: Дали моето 
срце е исправно пред Бога? Дали ова однесување ќе го прослави 
мојот небесен Отец?’ Ако сте негувале зол дух, треба да го избркате 
од душата. Ваша должност е да го искорените сето она што го валка 
вашето срце; секој корен на горчина треба да се откорне, за другите 
да не се заразат од неговото штетно влијание. Не дозволувајте ниту 
една отровна билка да остане во почвата на вашето срце. Искорни 
ја сега и на нејзино место засадете ја билката на љубовта. Нека Исус 
биде втиснат во твојата душа. 

Христос е нашиот пример. Поминал правејќи добро. Живеел за 
да ги благослови другите. Љубовта ги украсувала и облагородувала 
сите Негови постапки, а нам ни е заповедано да ги следиме Неговите 
стапки. Да се потсетиме дека Бог го испратил Својот единороден Син 
во овој свет на страдање ‘за да нè избави од секакво беззаконие и 
да нè очисти, та да Му бидеме народ избран, ревносен кон добри 
дела’ (Тит 2:14). Да се трудиме да се усогласиме со Божјите барања 
и да го држиме Неговиот закон. ‘Љубовта е исполнување на Законот’ 
(Римјаните 13:10), и Оној кој умрел за да можеме ние да живееме, 
ни ја дал оваа заповед да се сакаме еден со друг како што Тој нè сака 
нас; и светот ќе знае дека ние сме Негови ученици, ако ја имаме оваа 
љубов еден кон друг“. – The Review and Herald, June 5, 1888.
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Среда           21. септември

4. СО НАШИТЕ БРАЌА И СЕСТРИ
а. Кое учење и искуство на првите ученици треба да биде и 

наше? Јаков 5:16; Филипјаните 2:1,2.

„Треба често да бидеме во молитва. Излевањето на Божјиот Дух 
дојде како одговор на искрената молитва... (Учениците) не беа 
собрани да раскажуваат скандалозни приказни. Тие не сакале да ја 
откријат секоја мана што можеа да ја најдат во карактерот на еден 
брат. Чувствувајќи ја својата духовна потреба, тие го замолиле 
Господа за свето помазание кое ќе им помогне да ги надминат 
сопствените слабости и да ги квалификува за делото на спасување на 
другите. Срдечно се молеле Христовата љубов да се излее во нивните 
срца. Ова е голема потреба во секоја црква во нашата земја денес. 
Зашто ‘кој е во Христос, тој е ново создание; старото помина, и ете, се 
создаде новото’ (2 Коринтјаните 5:17). Она што беше неприфатливо 
во карактерот беше исчистено од душата преку љубовта на Исус. 
Секоја себичност беше истерана, секоја завист, секоја клевета беше 
искоренета, а во срцето се случи радикална промена“. – The Review 
and Herald, July 22, 1890.

б. Кои фактори треба да ги имаат на ум сите христијански 
управители кога комуницираат со оние што тврдат дека ги 
сакаат? Римјаните 14:19; 1 Солунјаните 5:11.

„Не дозволувајте обичните, евтините, земни работи да ви го 
окупираат умот и заради тоа да бидете лишени од Исусовото 
присуство. Животот на црквата доаѓа од Христа, а ние и помагаме на 
црквата кога работиме во склад со оваа животворна сила, заборавајќи 
на себе и обидувајќи се да се изградиме еден со друг во најсветата 
вера“. – Manuscript Releases 11, 265.

„Постои сочувство кон гревот и грешниците, што е опасно за 
просперитетот на црквата во денешно време. Насекаде се слуша 
глас: ‘Мора да имаш милост!’ Но, ова чувство, кое го оправдува злото 
и ги брани виновниците не е библиско милосрдие. Пријателството 
со злите е поопасно од нивното непријателство; бидејќи никој не 
може да ги надвладее Божјите слуги, освен ако не ги наведе на 
непослушност. 

Навредливиот карактер на гревот може да се процени само во 
светлината на крстот. Кога луѓето велат дека Бог е премногу милостив 
за да ги казни престапниците на Неговиот закон, нека погледнат на 
Голгота; тие треба да знаат дека поради тоа што Христос ја зел на Себе 
вината на непослушните и пострадал наместо грешниците, мечот на 
правдата се подигнал против Синот Божји“. – The Signs of the Times, 
January 6, 1881.
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Четврток            22. септември

5. ПРАВИЛНА РАДОСТ
а. Како христијанскиот управител ја открива вистинската љубов? 

1 Коринтјаните 13:6 (последен дел); Псалм 119:140-144,172.
_______________________________________________________________________

„‘Мораш да имаш љубов’, овие зборови се слушаат од сите страни, 
особено од оние што проповедаат посветување. Меѓутоа, вистинската 
љубов е премногу чиста за да прикрива непризнат грев. Мораме да ги 
љубиме душите за кои Христос умрел, но едновремено не смееме да 
правиме никаков компромис со злото. Не смееме да се обединиме 
со бунтовниците и тоа да го нарекуваме братска љубов“. – Делата на 
апостолите, 554.

б. Која е крајната цел на христијанскиот управител? 1 Коринтјаните 
2:2.

_______________________________________________________________________

„Како што годините на вечноста ќе поминуваат, ќе носат сè побогати 
и почудесни откритија за Бога и Христа. Со зголемувањето на знаењето 
ќе расте и нивната љубов, стравопочит и среќа. Колку повеќе луѓето ќе 
знаат за Бога, толку ќе биде поголемо нивното восхитување на Неговиот 
карактер. И додека Христос пред нив ќе ги отвора ризниците на новите 
сознанија, за делото на откупувањето и неверојатните достигнувања 
од големата борба со сатаната, така ќе се зголемува храброста и 
посветеноста на нивните срца. Со восхит и радост ќе ги земаат своите 
златни харфи и десет илјади по десет илјади и илјада илјади гласови ќе 
се слеат во силен хор на благодарност...

Од најмалиот атом, до најголемиот свет, сè што е создадено, и живата 
и неживата природа, во својата непоматена убавина и совршена радост 
изјавува дека Бог е љубов“. – Големата борба, 678.

Петок                 23. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Зошто самоиспитувањето е клучно за развивање на верно управување?
2. Кога најлесно ќе западнеме во опасност да му угодиме на непријателот, 

наместо да му угодиме на Христа? 
3. Како можеме да бидеме во опасност внатрешно да се радуваме на 

беззаконието?
4.  Кои се знаците на лажната љубов?
5. Како христијанскиот управител може да покаже вистинска љубов?
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1. Петок 2 Цар. 2:14-18. Сонцето заоѓа во 20 12 
2. Сабота Пс. 119:163-171. Сонцето заоѓа во 20 12 
3. Недела 2 Лет. 19:1-7. 9 Свед. 293. Ерем. 16:10-12. 
4. Понеделник 2 Лет. 19:9-11. 9 Свед. 294. Ерем. 16:14-17. 
5. Вторник 2 Лет. 20:1-5. 9 Свед. 295. Ерем. 16:19-21. 
6. Среда 2 Лет. 20:6-9. 9 Свед. 296. Ерем. 17:1-5. 
7. Четврток 2 Лет. 20:10-15. 9 Свед. 297. Ерем. 17:7-9. 
8. Петок 2 Лет. 20:16-20. Сонцето заоѓа во 20 10 
9. Сабота Пс. 119:126,135. Сонцето заоѓа во 20 10 

10. Недела 2 Лет. 20:25-30. Гол. Борба 7. Ерем. 17:10,11. 
11. Понеделник 2 Лет. 20:31-37. Гол. Борба 8. Ерем. 18:7-10. 
12. Вторник 2 Цар. 1:9-12. Гол. Борба 9. Ерем. 18:11-13. 
13. Среда 2 Цар. 1:13-17. Гол. Борба 10. Ерем. 18:18-20. 
14. Четврток 2 Цар. 2:1-6. Гол. Борба 11. Ерем. 19:3-5. 
15. Петок 2 Цар. 2:7-13. Сонцето заоѓа во 20 07 
16. Сабота Пс. 119:142-149. Сонцето заоѓа во 20 06 
17. Недела 2 Цар. 3:1-3. Гол. Борба 12. Ерем. 20:7-11. 
18. Понеделник 2 Цар. 3:9-14. Гол. Борба 13. Ерем. 21:7-9. 
19. Вторник 2 Цар. 3:15-20. Гол. Борба 15. Ерем. 22:13-16. 
20. Среда 2 Цар. 5:1-7. Гол. Борба 16. Ерем. 23:1-4. 
21. Четврток 2 Цар. 5:8-12. Гол. Борба 17. Ерем. 23:5,6. 
22. Петок Пс. 119:105-116. Сонцето заоѓа во 20 02 
23. Сабота 2 Цар. 5:13-17. Сонцето заоѓа во 20 01 
24. Недела Лука  4:25-30. Гол. Борба 18. Ерем. 23:11-14. 
25. Понеделник 2 Цар. 5:21-27. Гол. Борба 19. Ерем. 23:18-20. 
26. Вторник 2 Цар. 6:8-13. Гол. Борба 20. Ерем. 23:25-29. 
27. Среда 2 Цар. 6:14-20. Гол. Борба 21. Езек. 7:1-4. 
28. Четврток 2 Цар. 6:25-31. Гол. Борба 22. Ерем. 25:32-39. 
29. Петок Пс. 119:91-104. Сонцето заоѓа во 19 55 
30. Сабота 2 Цар. 7:1-7. Сонцето заоѓа во 19 54 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 
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Август - 2022. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

1. Понеделник Осија 1:10,11. Гол. Борба 24. Езек. 7:13-15. 
2. Вторник 2 Цар. 7:16-21. Гол. Борба 25. Ерем. 30:5-7. 
3. Среда 2 Цар. 9:1-10. Гол. Борба 26. Ерем. 30:10,11. 
4. Четврток 2 Цар. 9:30-37. Гол. Борба 27. Ерем. 30:21-24. 
5. Петок 2 Цар. 10:25-28. Сонцето заоѓа во 19 47 
6. Сабота Пс. 119:54-64. Сонцето заоѓа во 19 46 
7. Недела 2 Лет. 23:16-18. Гол. Борба 28. Ерем. 31:1-4. 
8. Понеделник 2 Цар. 13:14-19. Гол. Борба 29. Ерем. 31:8-10. 
9. Вторник 2 Цар. 13:20-23. Гол. Борба 31. Ерем. 31:15-17. 

10. Среда Осија 4:1-3. Гол. Борба 32. Ерем. 31:23-25. 
11. Четврток Осија 4:6-9. Гол. Борба 33. Ерем. 31:29-33. 
12. Петок Осија 6:1-7. Сонцето заоѓа во 19 38 
13. Сабота Пс. 119:1-11. Сонцето заоѓа во 19 36 
14. Недела 2 Лет. 24:18-22. Гол. Борба 35. Ерем. 31:34-37. 
15. Понеделник Матеј 23:34-38. Гол. Борба 37. Ерем. 32:17-19. 
16. Вторник Осија 10:1-3. Гол. Борба 38. Ерем. 32:26,27. 
17. Среда Осија 10:12,13. Гол. Борба 39. Ерем. 32:37-40. 
18. Четврток Осија 14:1-9. Гол. Борба 40. Ерем. 33:1-3. 
19. Петок 2 Лет. 28:22,23. Сонцето заоѓа во 19 27 
20. Сабота Пс. 118:19-29. Сонцето заоѓа во 19 26 
21. Недела 2 Лет. 29:1-8. Гол. Борба 41. Ерем. 33:6-9. 
22. Понеделник 2 Лет. 29:9-11. Гол. Борба 42. Ерем. 33:14-18. 
23. Вторник 2 Лет. 29:20-25. Гол. Борба 43. Ерем. 33:19-22. 
24. Среда 2 Лет. 29:27-31. Гол. Борба 44. Ерем. 35:1-6. 
25. Четврток 2 Лет. 30:5-8. Гол. Борба 45. Ерем. 35:7-10. 
26. Петок 2 Лет. 30:11-15. Сонцето заоѓа во 19 16 
27. Сабота Пс. 116:7-19. Сонцето заоѓа во 19 15 
28. Недела 2 Лет. 30:16-18. Гол. Борба 46. Ерем. 32:13-16. 
29. Понеделник 2 Лет. 31:4-6. Гол. Борба 47. Ерем. 35:17-19. 
30. Вторник Мал. 3:8-12. Гол. Борба 48. Ерем. 36:1-7. 
31. Среда 2 Лет. 31:20,21. Гол. Борба 49. Ерем. 36:8-10. 
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Септември – 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1 Четврток Амос 3:1-5. Гол. Борба 50. Ерем. 8:1-3. 
2. Петок Амос 3:6-8. Сонцето заоѓа во 19 05 
3. Сабота Пс. 114:1-7. Сонцето заоѓа во 19 03 
4. Недела Амос 5:12-15. Гол. Борба 51. Ерем. 36:14-19. 
5. Понеделник 2 Лет. 32:7,8. Гол. Борба 52. Ерем. 36:20-26. 
6. Вторник 2 Лет. 32:19-21. Гол. Борба 53. Ерем. 36:27-32. 
7. Среда 2 Лет. 33:1-5. Гол. Борба 54. Ерем. 37:6-10. 
8. Четврток 2 Лет. 33:6-9. Гол. Борба 55. Ерем. 37:11-15. 
9. Петок 2 Лет. 33:10-13. Сонцето заоѓа во 18 53 

10. Сабота Пс. 113:1-8. Сонцето заоѓа во 18 51 
11. Недела 2 Лет. 33:15-19. Гол. Борба 57. Ерем. 37:17-21. 
12. Понеделник 2 Лет. 34:1-5. Гол. Борба 58. Ерем. 38:2-5. 
13. Вторник 2 Лет. 34:15-19. Гол. Борба 59. Ерем. 38:7-10. 
14. Среда 2 Лет. 34:20-24. Гол. Борба 60. Ерем. 38:11-13. 
15. Четврток 2 Лет. 34:25-28. Гол. Борба 61. Ерем. 38:14-16. 
16. Петок 2 Лет. 34:29-33. Сонцето заоѓа во 18 41 
17. Сабота Пс. 112:1-7. Сонцето заоѓа во 18 39 
18. Недела 2 Лет. 36:11-16. Гол. Борба 62. Ерем. 38:17-20. 
19. Понеделник 2 Лет. 36:17-21. Гол. Борба 63. Ерем. 38:23-28. 
20. Вторник Ерем. 25:1-7 Гол. Борба 64. Ерем. 39:4-7. 
21. Среда Ерем. 25:8-11. Гол. Борба 65. Ерем. 39:8-12. 
22. Четврток Ерем. 25:12-14. Гол. Борба 66. Ерем. 39:13,14. 
23. Петок Ерем. 26:2-6. Сонцето заоѓа во 18 28 
24. Сабота Псалм 111. Сонцето заоѓа во 18 27 
25. Недела Ерем. 26:12-16. Гол. Борба 67. Ерем. 39:15-18. 
26. Понеделник Ерем. 26:17-19. Гол. Борба 68. Ерем. 40:2-5. 
27. Вторник Ерем. 27:5-10. Гол. Борба 69. Ерем. 40:9-12. 
28. Среда Ерем. 27:14-17. Гол. Борба 70. Ерем. 42:1-6. 
29. Четврток Ерем. 28:1-4. Гол. Борба 71. Ерем. 42:7-12. 
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2. јули  
Дар во првата 

сабота за  
Винчестер, 

Кентаки, САД
(страна 4)

6. август  
Дар во првата 

сабота 
за воспитниот 

оддел на 
Генералната 

конференција
(страна 30)

 

3. септември  
Дар во првата 

сабота 
за црквата во Света 

Луција
(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


