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Година XCVIII Број 4
Библиските лекции претставуваат програма за секојдневно тематско проучување на 
Божјото Слово, заснована само на Библијата и Духот на пророштвото, без додатни 
коментари. Прашањата се така формулирани што овозможуваат директен и концизен 
одговор. Зборовите во заграда се додадени поради појасно разбирање на контекстот и 
потечно читање. Проучувањето на дадените теми со помош на цитираните дела е мошне 
препорачливо.

„Библиската поука не треба
да се проучува со фрлање 
на еден брз поглед врз 
нејзиниот текст во сабота 
наутро, туку поуката за 
следната седмица треба 
внимателно да се проучи 
во сабота попладне, а потоа 
секојдневно да се повторува
и расветлува во текот на 
седмицата. Така поуката 
ќе се вреже во нашата 
меморија како богатство кое
никогаш нема целосно да 
се загуби“. - Воспитување 
251.252.
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„Речиси 180 години оваа планета е зрела за Христовото враќање на облаци 
на славата. Што треба да биде нашиот фокус во овој последен час? Сигурно 
тоа треба да биде небесниот Ханаан - како да се подготвите себеси и другите 
за престој во него.

Темата на нашето проучување во ова тримесечје ќе биде продолжение на 
темата Управители во последните денови. Додека бил на оваа земја, Исус се 
сретнал со човек кој тврдел дека ги држи сите десет заповеди уште од својата 
младост. „Кога го погледна Исус, му омиле, па рече: ‘Уште една работа ти 
недостасува: оди и продај сè што имаш, раздај го на сиромаси и ќе имаш 
богатство на небото; па дојди и врви по Мене’“ – (Марко 10:21).

Дали собираме богатство на небото? Или, како богатиот млад принц, 
однадвор ги држиме десетте заповеди додека ни недостасува вистинска 
служба на Господарот, од срце? Сè што Бог ни дал му припаѓа Нему и за тоа 
мора да се грижиме пред да заврши нашето време на благодатта. Сепак, „без 
послушност и несебична љубов и најбогатите дарови се премногу мизерни 
за да се приложат на Оној кој е сопственик на сè што постои“ - 3 Сведоштво, 
57. Божјата намера е Неговите деца да ја победат себичноста и да го исполнат 
Неговиот план за евангелизирање на светот. Тој сега го подготвува својот народ 
за ова дело - а тоа ќе се изврши без разлика на тоа дали сите ќе ја искористат 
предноста да се вклучат во него.

„Бог ги повикува луѓето да однесат опомена на светот кој спие, мртов во 
престапи и гревови. Тој бара доброволна жртва од оние чии срца се во делото, 
кои чувствуваат товар за душите, за да не загинат, туку да имаат вечен живот. 
Сатаната игра животна игра за човечките души. Тој се труди да ги приграби 
сите парични средства, за да не можат да се употребат за унапредување на 
мисионерските потфати. Зар и понатаму ќе бидеме во незнаење за неговите 
стратегии? Зар ќе дозволиме тој да ги затапи нашите сетила?“ - 6 Сведоштво, 
446. 

„За што да собираме богатство? Да го збришат пламените јазици на 
последните денови? Дали треба да собираме злато и сребро за да сведочат 
против нас на судот - да го проголтаат нашето тело како оган? Дали ќе се 
држиме за нашите имоти додека не паднат во рацете на нашите непријатели? 
Доаѓа време кога оние што ги држат заповедите нема да можат ниту да купуваат 
ниту да продаваат. Од каква корист ќе ни бидат тогаш куќите и земјиштето, 
банкарските акции и имотот? Сега е време да ги сместиме нашите богатства 
таму каде што ќе бидат вечно безбедни... Она што го даваме за Божјото дело 
станува наше засекогаш. Христос вели: ‘Собирајте си богатства на небото’ 
(Матеј 6:20). Само тоа, од сето она што го поседуваме, е навистина наше. Сѐ 
што собиравме на земјата, на крајот мораме да го оставиме. Само она што го 
даваме за Христа, можеме да го понесеме со себе во вечниот свет. - The Review 
and Herald, December 6, 1887.

 Оддел на Генералната конференција за Саботна школа

Предговор
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Сабота, 1. октомври 2022

Дар во првата сабота за седиштето 
на Боливиската Унија 

Боливија е земја без излез на море која 
се наоѓа во централно-западниот дел од 
Јужна Америка; на север и исток се граничи 
со Бразил, на југ со Парагвај и Аргентина, а 
на запад со Чиле и Перу. Бидејќи се наоѓа во 
тропската област, Боливија има широк опсег н а 
температури поради различни надморски 
височини - температури кои се движат од оние кои ч е с т о 
можеме да ги најдеме во екваторијалните низини пa сѐ до арктичкиот студ. 

Овде живеат над 11,5 милиони жители на површина од околу 1,099 
милиони км².

Населението на Боливија е мултикултурно; главен јазик што се 
зборува е шпанскиот (88,4%) како мајчин јазик, а зад него следат некои од 
домородните јазици: кечуа (25%), ајмара (11%), гуарани (1%) и други (4%) - 
вклучувајќи уште 34 домородни јазици. 

Боливија во моментов е секуларна држава која на своите жители им 
гарантира слобода на вероисповед. Пораката на Реформното движење на 
АСД пристигна овде во четириесеттите години на дваесеттиот век. Со текот 
на годините делото брзо се развиваше, како дел од Јужноамериканската 
унија, заедно со Аргентина, Чиле, Парагвај и Уругвај.  

До 1994. година, делото во Боливија беше доволно напреднато за да се 
формира посебна Унија - Боливиска Унија - која започна со работа во градот 
Санта Круз де ла Сиера. Како што делото продолжи да напредува, ние сега ја 
увидуваме потребата да изградиме ново седиште во градот Кочабамба. Со 
оваа цел на ум, браќата заедно со Одборот на Боливиската Унија, набавија 
голема парцела земја која еден од нашите браќа великодушно ја донираше 
специјално за оваа намена.

За да почнеме да градиме, потребна ни е љубезна помош од нашите 
браќа ширум светот. Однапред ви благодариме за вашиот љубезен 
придонес за развојот на Божјото дело овде во Боливија. Тие се меѓу оние за 
кои е напишано: „Во католичките земји на Европа и Јужна Америка, во Кина 
и Индија, на морските острови, во сите мрачни делови на земјината топка, 
Бог има во резерва мноштво избрани ѕвезди кои ќе блескаат среде мракот 
и јасно ќе му покажат на отпадничкиот свет колкава моќ на преобразување 
има покорувањето на Неговиот закон“ – Пророци и цареви, 188,189.

Ве молиме подадете ја вашата рака за помош денес. Господ нека ве 
благослови!

Вашите браќа и сестри од Боливиската унија
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 1. лекција        Сабота, 1. октомври 2022.

Творец и Сопственик
„Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто 

Ти си создал сè, и според Твојата волја постои сè и е создадено“ 
(Откровение 4:11).

„Вечниот, жив и недосеглив Јехова, кој нема ниту почеток ниту крај, 
кој не е некое создадено суштество, е единствен извор на животот и 
творец на сѐ што е создадено, Оној кој сѐ одржува и само Нему треба 
да му се клањаме и да го обожаваме“. – Патријарси и пророци, 305.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:         Selected Messages, bk. 1, pp. 290–295.

Недела            25. септември

1. ТВОРЕЦ И ОДРЖУВАЧ
а. За што треба да бидеме свесни додека гледаме на  славниот 

раскош на создавањето? Псалм 19:1-3; Исаија 40:18,21,22,26.
_______________________________________________________________________ 

„(Псалм 19:1-3). Некои можеби ќе претпостават дека овие 
величествени работи во природниот свет се Бог. Тие не се Бог. Сите 
овие чуда на небото само ја вршат работата што им е доделена. Тие 
се Божји средства. Бог е надгледник, како и Творец на сите нешта“. – 
Selected Messages, bk. 1, pp. 293, 294.
    
б. Со кој аспект од Божјата семоќност се среќаваме секојдневно? 

Дела 17:24-29.

_______________________________________________________________________ 

„Човечкиот физички организам се наоѓа под Божји надзор, но тој не 
е како часовник, кој еднаш е ставен во движење и мора да продолжи 
да работи сам по себе. Срцето чука, едно отчукување следи друго, еден 
здив доаѓа по другиот, но целото битие е под Божји надзор... Секое 
чукање на срцето, секој здив се вдахновени од Оној кој во ноздрите 
на  Адам го вдахнал здивот на животот - вдахновение од секогаш 
присутниот Бог, големиот ЈАС СУМ“. – Selected Messages, bk. 1, pp. 294, 
295.
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Понеделник              26. септември

2. ДОСТОЕН ЗА ПОЧИТ
a. Кои факти покажуваат дека само Бог го заслужува нашето 

постојано обожавање? Псалм 33:6-9; Еремија 10:9-13.

„Господ со право бара луѓето, отфрлајќи ги сите незнабожечки богови 
да Му се клањаат и да Му служат само Нему, зашто Тој е Творец на кого 
сите создадени суштества треба да Му заблагодарат за своето постоење“. 
– Патријарси и пророци, 336.

„Божественото суштество ги одржува сите работи што ги создал. Истата 
рака што ги потпира планините и ги држи на нивно место, е истата рака 
што ги води световите на нивното таинствено патување околу сонцето...

Бог обезбедува материја и својства со кои се извршуваат Неговите 
планови. Тој ги користи Своите орудија за да можат растенијата да 
цветаат. Тој испраќа роса, дожд и сончеви зраци, за да никне зеленило 
и да ја рашири својата покривка над земјата, за да можат да пупат и 
расцутат грмушките и овошните дрвја и да го дадат својот плод“. – 
Selected Messages, bk. 1, p. 294.

б. Кои прашања треба да нѐ исполнат со почит кон Бога? Јов 11:7; 
38:1-7. Како може почитта кон нашиот Творец да влијае на 
нашето спасение?

„Божественото вдахновение поставува многу прашања на кои дури и 
најостроумните научници не можат да одговорат. Овие прашања не се 
поставени за да одговориме на нив, бидејќи тоа е невозможно, туку да 
ни го свртат вниманието на длабоките Божји тајни и на луѓето да им стави 
до знаење колку е ограничена нивната мудрост; дека во обичните појави 
од секојдневниот живот има тајни кои го надминуваат разбирањето на 
ограничениот човечки ум; дека Божјите намери и судови се неиспитливи, 
а Неговата мудрост неистражлива. За да му се открие на човекот, Тој се 
обвиткува во густ облак на таинственост.

Бог нема намера да открие повеќе за Себе отколку што веќе му е откриено 
на човекот. Кога луѓето би можеле целосно ги разберат патиштата и делата 
на Бог, тогаш не би верувале во Неговата бесконечност. Неговата мудрост, 
нејзините причини и нејзините намери човекот во својата ограниченост не 
може ниту да ги сфати. ‘Колку се несфатливи Неговите судови и неистражливи 
Неговите патишта!’ (Римјаните 11:33). Неговата љубов никогаш не може да 
се објасни со природни закони. Ако тоа можеше да се направи, тогаш не 
би чувствувале потреба да Му ги довериме интересите на нашите души. 
Скептиците одбиваат да веруваат, бидејќи со својот ограничен ум не можат 
да ја сфатат неограничената сила со која Бог им се открива на луѓето. Дури ни 
механизмот на човечкото тело не може целосно да се разбере; тој претставува 
тајна која ги збунува и најинтелигентните. – The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 3, p. 1141.
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Вторник              27. септември

3. ВИСТИНСКА СОПСТВЕНОСТ
а. Што Бог отсекогаш сакал да сфатиме за сопственоста на 

имотот? Псалм 50:7,10-12.
_______________________________________________________________________ 

„Со таквото систематско доброчинство, Господ сакал да ги поучи 
Израелците дека Нему му припаѓа првенство во секој поглед. Така тие 
се потсетувани дека Бог е вистинскиот сопственик на нивните посеви, 
на полињата и стадата, зашто Тој им давал сонце и дожд за нивните 
посеви да се развијат и да узреат. Сè што имале било Негово - тие биле 
само повереници на Неговите добра“. – Делата на апостолите, 337. 
 „Нашите тела му припаѓаат на Бога. Тој ја платил цената на откупувањето 
на телото и душата. ‘Не припаѓате само на себе? Зашто скапо сте платени. 
Затоа прославете Го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божји’ 
(1 Коринтјаните 6:19,20). ‘Телото, пак, не е за блудство, а за Господ, а 
Господ - за телото’ (1 Коринтјаните 6:13). Творецот бдее над човечката 
машинерија, одржувајќи ја во движење. Да не беше Неговата постојана 
грижа, пулсот немаше да чука, активноста на срцето ќе престанеше, 
мозокот повеќе немаше да ја извршува својата улога“. – Counsels on 
Health, p. 586.

б. Колку е обемна Божјата сопственост? Псалм 24:1,2; 
Второзаконие 10:14. Што значи ова за нас? Откровение 4:11.

_______________________________________________________________________ 

„Запомнете дека постои само еден Сопственик на универзумот 
и дека секој човек, со своето време, интелект, средства му припаѓа 
на Оној кој платил откупнина за душата. Бог со право бара постојана 
служба и врвна наклонетост. Божјата волја, а не вашето задоволство, 
треба да биде ваш критериум“. – Selected Messages, bk. 2, p. 137. 
  „Не смееме да заборавиме дека Му служиме на Бога, дека сме Негова 
сопственост и дека целиот свет е Негов. Иако сите сме сиромашни 
и неспособни за големи дела, Господ ја повикува секоја душа да 
практикува самоодрекување во ова време на немаштија и да може 
да дава, не неволно или од потреба, туку со радосна благодарност за 
Божјиот неискажлив дар“. – The Review and Herald, August 21, 1894. 
  „Оние коишто имаат постојано на ум дека сме скапо платени нема во својот 
желудник да внесат храна која ќе му угодува на апетитот, но која им наштетува 
на органите за варење. Тие нема да ја упропастат Божјата сопственост преку 
попуштање во несоодветни навики на јадење, пиење или облекување. Тие ќе 
се грижат многу за човечката машинерија, сфаќајќи дека мора да го чинат тоа 
за да можат да работат во партнерство со Бога. Тој сака тие да бидат здрави, 
среќни и корисни. Но, за да бидат такви, тие мора да ја стават својата волја на 
страната на Неговата волја“. – Совети за детето, 399.
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Среда            28. септември

4. КОЈ ЈА ИМА ВЛАСТА?
а. На кого Бог му ја доверил власта над Своите земни добра? Создавање 

1:26-28. Зошто ова претставува чест за човечкиот род? Псалм 8:1-9.
_______________________________________________________________________ 

„Оној што го распрострел ѕвезденото небо над нас, кој ги одржува 
световите во просторот и со својата вешта рака му дава бои на полското 
цвеќе, кој небото и земјата ги исполнил со чудеса на својата моќ кога 
сакал да го круниса своето прекрасно дело на создавањето не пропуштил 
да создаде едно суштество достојно за раката која му го подарила 
животот и да го постави за господар над земјата која била толку убава и 
неизвалкана. Родословието на човечкото семејство, како што ни го дава 
божественото вдахновение, не води потекло од некои микроорганизми, 
лазачи и четириношци, туку од големиот Творец. Иако создаден од прав, 
Адам бил ‘Божји син’ (Лука 3:38)“. – Патријарси и пророци, 44.

б. Заради падот на Адам, со што се фалел измамникот пред Христа? 
Лука 4:5,6. 

_______________________________________________________________________ 

в. Кога Христовата власт над оваа планета во целост ќе биде повратена? 
Даниел 7:13,14,26,27; Михеј 4:8; Откровение 11:15.

„Кога сатаната му кажал на Христа дека царството и славата на овој 
свет му се предадени нему и дека ќе му ги даде на оној што сака, тој 
само делумно ја кажал вистината и тоа само затоа што со тоа сакал да ја 
постигне својата намера да измами. Сатаната го грабнал своето царство 
од Адама, но Адам бил намесник на Творецот. Тој не бил независен 
владетел. Земјата му припаѓа на Бога, а Тој сѐ му доверил на Својот Син. 
Адам требало да владее во потчинетост на Христа. Кога Адам ја предал 
својата власт во рацете на сатаната, сепак Христос останал законски Цар. 
Така Господ му рекол на царот Навуходоносор: ‘Севишниот има власт 
над човечкото царство и Тој му го дава на кого што сака’ (Даниел 4:17). 
Сатаната може да ја спроведува својата узурпирана власт, само доколку 
Бог му го дозволи тоа“. – Копнежот на вековите, 129,130.

„Христос, како што ни кажува пророкот Даниел, ќе прими од Старецот 
‘власт, слава и царство’. Тој ќе го прими новиот Ерусалим, главниот 
град на Своето царство, што ќе биде ‘стокмен како невеста променета 
за својот маж’ (Даниел 7:14; Откровение 21:2). Откако ќе го прими 
царството, ќе дојде во Својата слава како, Цар над царевите и Господар 
над господарите да му даде спасение на Својот народ, кој ‘ќе седне на 
трпеза со Авраам, Исак и Јаков во царството небесно’ (Матеј 8:11; Лука 
22:30), да земе учество во свадбената вечера на Јагнето“. – Големата 
борба, 426.
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Четврток                 29. септември

5. УПРАВУВАЊЕ НА ДОВЕРЕНИКОТ
а. Секогаш кога ни е доверен било каков степен на управување — 

голем или мал — на кое предупредување треба да внимаваме? 
Второзаконие 8:11-18.

_______________________________________________________________________ 

„Ние себе треба да се сметаме за управители на Господовиот имот 
а Него како апсолутен сопственик, на Кого сме должни да Му го 
вратиме Неговото секогаш кога Тој тоа ќе го побара“. – 4 Сведоштво, 
480,481.

б. Која порака има особена сила во овие последни денови, 
непосредно пред враќањето на нашиот Господ? Лука 19:11-13.

_______________________________________________________________________ 

„Бог нè нарекува слуги, што значи дека сме ангажирани од Него да 
извршиме одредена работа и да носиме одредени одговорности. Тој 
ни обезбедил капитал за инвестирање. Тоа не е наша сопственост и 
ние навлекуваме на себе Божјо незадоволство кога го чуваме за себе 
Господовото богатство или го трошиме како што сакаме...

Внимателно ќе се разгледа секој талент кој ќе му се врати на 
Господарот. Постапките на Божјите слуги нема да се сметаат за 
неважни. Секој поединец ќе биде лично испитан и ќе се бара да 
даде отчет за талентите што му се доверени, без разлика дали ги 
умножил или ги злоупотребил. Наградата ќе биде пропорционална 
со умножувањето на талентите. Казната ќе биде пропорционална со 
злоупотребените таленти...

Талентите се во наши раце. Дали ќе ги користиме за слава на Бога, 
или ќе ги злоупотребуваме? Можеме да тргуваме со нив денес, но 
утре може да заврши пробниот период и нашата сметка да биде 
заклучена засекогаш.“ – 2 Сведоштво, 668.

Петок                               30. септември 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кои факти откриваат дека нашиот Творец е и наш Одржувач?
2. Зошто само Бог е достоен за обожавање?
3. Како треба да одговориме кога размислуваме за тоа дека сè му припаѓа на 

Бога и дека Тој на луѓето им ја доверил власта над земјата? 
4. Што треба да разбереме за узурпираниот авторитетот на сатаната?
5. Какво искушение доаѓа кога ни се доверуваат добра? 
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 2. лекција           Сабота, 8. октомври 2022

Врховен Дародавец
„Секој добар дар и секој совршен подарок иде озгора, симнувајќи 

се од Отецот на светлината, во Кого нема промени ни сенка од 
измена“ (Јаков 1:17).

„Бог е љубов. И како што сонцето ги праќа сончевите зраци, 
така и љубовта, светлината и радоста се излеваат од Него врз сите 
Негови созданија. Во Негова природа е да дава. Самиот Негов живот 
претставува излевање на несебична љубов“. – Мисли од гората, 77.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                          Counsels on Stewardship, p. 72. 
                                                                                                     God’s Amazing Grace, p. 62.

Недела            2. октомври

1. ОДЛИКИ НА БОЖЈИОТ КАРАКТЕР
а. Откако му дал живот на човечкиот род, што уште Бог му обезбедил? 

Создавање 2:7,15. Зошто е ова благослов за нас? Проповедник 5:12,18.
_______________________________________________________________________ 

„Адам не требал да биде неактивен. Веднаш штом бил создаден, му 
била доделена работа. Тој требал да најде работа и среќа во грижата 
за работите што Бог ги создал, а како одговор на неговата работа, 
неговите потреби требало да бидат обилно снабдени со плодовите 
на рајската градина“. – Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 
273, 274.

б. Кои секојдневни докази ја откриваат Божјата изобилна љубов кон 
нас? Псалм 36:5-9; Плачот на Еремија 3:22,23; Дела 14:17.

„Ние сме должни (на Бога) за секој момент од постоењето и за сите 
удобности на животот “. – Counsels on Stewardship, p. 17.

„Самиот Господ за време на создавањето им дал живот на дрвјата и 
лозите. Неговиот збор може да ги зголеми или намали плодовите на 
земјата. Кога луѓето би го отвориле своето разбирање за да ја видат 
врската помеѓу природата и Богот на природата, би се слушнале 
верни признанија за моќта на Создателот. Без Божјиот живот, 
природата ќе пропадне. Делата што ги создал зависат од Него. Тој 
дава животворни својства на сè што природата произведува. Треба 
да ги сметаме плодоносните дрвја како дар од Бога, исто како да ги 
ставил плодовите во нашите раце“. – Lift Him Up, p. 62.
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Понеделник             3. октомври
 

2. НАЈГОЛЕМИОТ ДАР
а. Кој е најголемиот од сите Божји дарови? Јован 3:16; Ефесјаните 

2:4-7.

„Ризницата на евангелието, Патот, Вистината и Животот, била меѓу 
(еврејскиот народ), но тие го отфрлиле најголемиот дар што небото 
можело да им го подари“ – Христовите поуки, 105.

„Божјото срце копнее по Неговите деца на земјата со љубов, која е 
посилна од смртта. Давајќи го Својот Син, во тој еден дар Тој ни го подарил 
целото Небо. Животот на Спасителот, Неговата смрт и посредувањето, 
службата на ангелите, заземањето на Духот, делувањето на Отецот над 
и преку сите, постојаниот интерес на небесните суштества - сето тоа е 
ставено во служба за откуп на човекот“. – Патот кон Христа, 21.

„Христос нè купил со цената на сопствената крв. Тој ја исплатил 
неизмерната цена за нашето откупување и Бог бесплатно ни го дава ова 
богатство, само ако посакаме тоа да стане наше.“ – 9 Сведоштво, 245.

б. Кога го следиме Христа, каков дар му ветува Отецот на својот 
Син? Јован 6:37-39; 17:24. Зошто овој факт треба сите да нѐ 
охрабри? Јаков 1:17,18.

„Колку Бог ги сака  луѓето никогаш нема да можеме да пресметаме. 
Универзумот е полн со докази за Неговата неизмерна добронамерност“. 
– Battle Creek Letters, p. 65.

„Христос има право на сè што се наоѓа во овој свет. Тој вели: ‘Сè Ми 
предаде Мојот Отец’ (Лука 10:22). ‘Сè што има Отецот, Мое е’ (Јован 
16:15). ‘Ми се даде секаква власт на небото и на земјата’ (Матеј 28:18). 
Сè што е на небото и на земјата е во Негова служба. Големиот дар на 
небесната љубов не требаше да се затвори во пазувите на Отецот; 
Христос требаше да им го даде на сиромашните човечки суштества.

Христос е полн со благодат и вистина. Тој е сè и во сите. Тогаш ниедно 
човечко суштество нека не се слави себеси. Славата треба да му се 
даде на Божјиот Син. Сега и засекогаш Тој треба да добива секаква 
пофалба“. – Battle Creek Letters, 65.

„Исус нѐ љуби бидејќи ние сме дар од Неговиот Отец и награда за 
Неговото дело. Тој нѐ сака како Свои деца. Читателу, Тој те љуби тебе. 
Ни самото Небо не може да ти даде ништо повеќе, ништо подобро. 
Затоа имај доверба“. – Копнежот на вековите, 483.

„Ваша привилегија е да верувате во љубовта на Исус за вашето 
спасение на најцелосен, најсигурен и најблагороден начин; да кажеш: 
Ме сака, Ме прифаќа; ќе Му верувам, бидејќи Тој го даде својот живот 
за мене. Ништо не ги отфрла сомнежите толку многу како доаѓањето во 
контакт со Христовиот карактер“. – Testimonies to Ministers, p. 517.
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Вторник             4. октомври

3. КОЈ Е ХРИСТОС? 
а. Додека покажуваме почит кон Небесниот Отец како Творец, 

што треба да разбереме и за Исус Христос? Евреите 1:1-3; 
Јован 1:1-3.

„Ако Христос создал сè, Тој постоел пред сè. Зборовите кажани 
во овој поглед се толку децидни што никој не треба да се сомнева. 
Христос бил Бог во суштина, и во највисока смисла. Тој беше со Бога 
од вечноста, Бог над сите, благословен засекогаш“. – Lift Him Up, p. 16.

„Христос, Словото, единствениот роден од Бога, бил едно со 
вечниот Отец - едно во природата, во карактерот и во намерите - 
единствено суштество во целата вселена кое можело да навлезе 
во сите Божји совети и намери. Отецот преку Христа ги создал сите 
небесни суштества. ‘Бидејќи преку Него е создадено сè што е на 
небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли, 
било господства, било началства, било власти - сè е преку Него и за 
Него создадено’ (Колосјаните 1:16). И на Христа, како и на Отецот, 
цело небо му укажувало преданост“. – Големата борба, 493.

в. Врз основа на што Христос има право на нашето обожавање и 
следбеништво? Ефесјаните 3:9; Филипјаните 2:5-10.

„Најголемиот дар што Бог можел да им го даде на луѓето го дал во 
дарот на Неговиот сакан Син. Апостолот вели: ‘Кој не Го поштеди ни 
сопствениот Син, туку Го предаде за сите нас, како не ќе ни подари сè 
друго со Него?’ (Римјаните 8:32). Немаше ништо во резерва. Никогаш 
нема да ни се даде друго време на милост. Ако неискажливиот Божји 
дар не го наведе човекот на покајание, нема ништо што може да го 
трогне неговото срце. Не постои дополнителна сила која би делувала 
на неговиот ум и би ја разбудила неговата чувствителност. Божјиот 
карактер е целосно откриен во Неговиот Син, целиот опсег на небесни 
можности ни е даруван за човекот да биде прифатен во Синот на 
Бесконечниот. Патот за враќање на човекот кон Бога и небото е без 
бариери. Покажана ни е неспоредливата длабочина на љубовта на 
Спасителот; и ако оваа манифестација на Божјата љубов кон синовите 
човечки не надвладее за да ги привлече луѓето кон Него, нема ништо 
друго што ќе го направи тоа“. – The Signs of the Times, December 30, 1889.

„Апостол Павле, пишувајќи под влијание на Светиот Дух, за Христа 
изјавува дека ‘преку Него е создадено сѐ... сѐ е преку Него и за Него 
создадено. И Тој е пред сѐ, и сѐ е во Него’ (Колосјаните 1:16,17). Раката 
која ги одржува световите во вселената, раката која одржува сѐ по 
целата Божја вселена во уреден поредок и неуморна активност, тоа 
е раката што била прикована на крстот за нас“. – Воспитување, 132.
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Среда             5. октомври

4. НЕБЕСЕН ПРИНЦИП
а. Кој фундаментален концепт треба да го научиме од Христовиот 

пример додека Тој живеел на оваа земја? Лука 22:27 (последен 
дел); Евреите 5:8; 12:2,3.

_______________________________________________________________________ 

„Планот на спасение е заснован и втемелен на жртвата. Исус ги 
напуштил царските дворови на небото и станал сиромав поради нас 
за ние да се збогатиме со Неговото сиромаштво. Сите кои учествуваат 
во процесот на спасување овозможен со непроценливата жртва на 
Божјиот Син се обврзани да го следат Неговиот совршен пример. 
Христос е аголен камен темелник и на тој темел сите треба да 
ѕидаме. Сите мораме да манифестираме дух на самооткажување и 
подготвеност на жртва. Несебичноста, понизноста и пожртвувањето 
биле обележје на Христовиот живот на Земјата. И зар луѓето како 
наследници на вечното спасение кое им го овозможил Христос, 
напуштајќи го и небото поради тоа, ќе одбијат да го следат својот Господ 
во Неговото самооткажување и пожртвуваност“. – 3 Сведоштво, 387.

б. Во која смисла треба радосно да го следиме Христовиот 
пример на пожртвуваност? 1 Петрово 2:21; Римјаните 12:1,2.

_______________________________________________________________________ 

„Христос жртвувал сè за да му пружи можност на човекот да стекне 
спасение. Сега е ред на паднатиот човек да покаже што е подготвен 
да направи од своја страна поради Христа за да стекне бесмртна 
слава. Оние кои имаат правилна претстава за големината на сè што е 
жртвувано за нашето спасение никогаш нема да мрморат што мораат 
да сеат со солзи и што борбите и самооткажувањето се составен дел 
од христијанскиот живот на овој свет“. – 3 Сведоштво, 481.

„(Христос) ја оставил настрана Својата слава, царство и богатство 
и ги побарал оние кои пропаѓале во грев. Тој се спуштил до 
нашите потреби, за да нè воздигне до небото. Пожртвуваноста, 
самооткажувањето и несебичната добрина биле одлики на Неговиот 
живот. Тој е наш Пример. Дали ти... се угледа на тој пример?“. – 2 
Сведоштво, 549.

„Зборовите: ‘Не припаѓате само на себе? Зашто скапо сте платени’ 
(1 Коринтјаните 6:19,20), треба да се чуваат во одаите на нашето 
сеќавање, за да можеме секогаш да го препознаеме Божјото право 
на нашите таленти, нашиот имот, нашето влијание, нашата личност. 
Мораме да научиме како да се однесуваме кон овој Божји дар во 
умот,  во душата, во телото, за да можеме, како Христов откупен имот, 
за Него да вршиме правилна, угодна служба“. – Medical Ministry, p. 276.
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Четврток           6. октомври

5. ПОНУДЕНА БЛАГОДАТ
а. Што е благодат - и зошто таа е од суштинско значење за нашето 

спасение? Римјаните 5:6-9; Ефесјаните 2:8,9.
_______________________________________________________________________ 

„Благодатта е незаслужена наклонетост, а верникот е оправдан без 
никаква лична заслуга, без никакви права со кои би можел да дојде 
пред Бога. Тој е оправдан со откупот што е во Христос Исус, кој стои на 
небесните дворови како замена и гаранција на грешникот“. – Selected 
Messages, bk. 1, p. 398.

„Благодатта (на Спасителот) е доволна за да се покори гревот“. – 
The Faith I Live By, p. 87.

б. Како треба да одговориме на Божјата изобилна благодат? 
Ефесјаните 2:10; Тит 2:11-14.

Дали добрите дела немаат вистинска вредност? Дали грешникот кој 
секојдневно прави гревови неказнето, ја ужива истата Божја наклонетост 
како и оној кој со вера во Христа се труди да живее чесно? Писмото 
одговара: ‘Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за 
добри дела што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив’.

Во Својот божествен поредок, во Својата незаслужена наклонетост 
кон нас, Господ одредил добрите дела да бидат наградени. Ние сме 
прифатени само благодарение на Христовите заслуги, а делата на 
милосрдието, делата на љубовта што ги правиме се плодови на верата и 
тие стануваат благослов за нас; луѓето треба да бидат наградени според 
нивните дела.

Мирисот на Христовите заслуги ги прави нашите добри дела 
прифатливи за Бога, а благодатта е тоа што ни овозможува да ги правиме 
делата за кои Тој нѐ наградува“. – Selected Messages, bk. 3, p. 199,200.

„Сите ваши добри дела не можат да ве спасат; но сепак е невозможно 
да се спасите без добри дела. Секоја жртва направена за Христа ќе биде 
за ваша вечна добивка“. – Selected Messages, bk. 3, p. 147.

Петок              7. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Наведете неколку едноставни Божји дарови дадени уште од деновите на 
Едем.

2. Како најголемиот Божји дар вклучува реципрочна врска?
3. Зошто е важно да разбереме кој е навистина Христос? 
4. Кој фундаментален принцип лежи во основата на целиот план за спасение?
5. Како Божјата благодат влијае на нашата подготовка за небото?
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3. лекција          Сабота, 15. октомври 2022

Се на олтарот
„Затоа возљуби Го Господа, твојот Бог, со сето свое срце и со сета своја 

душа, и со сиот свој разум, и со сета своја сила! Ова е првата заповед.

„Целото битие - срцето, душата, умот и силата - треба да се стави во 
служба на Бога. Што останало што не му е посветено на Бога?“. – The 
Review and Herald, November 6, 1900.

 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                        Рани списи, 266-269. 

Недела                9. октомври

1. МОТИВ ЗА СЛУЖБА
а. Кои аспекти на учеништвото честопати се занемаруваат од 

многумина кои тврдат дека го следат Христос? Марко 8:34; 
Јован 15:19,20.

„Но и покрај толку голема жртва, малкумина се оние кои се 
согласуваат да живеат во послушност за да бидат засекогаш спасени. 
Малку луѓе се подготвени на прогонство и како Него до изнемоштеност 
да работат на предавање на светлината на другите. Малку се оние кои 
ќе одат по Неговиот пример и ќе Му се молат на Бога за сила за да ги 
поднесат неволјите на овој живот и да ги вршат своите секојдневни 
должности. Христос е Војсководец на нашето спасение. Со своите 
страдања и со својата жртва Тој дал пример на сите свои следбеници 
и покажал дека стражарењето, молитвата и неуморните напори се 
неопходни ако сакаат да Му бидат слични според љубовта која Тој ја 
чувствувал кон паднатиот род“. – 2 Сведоштво, 664.

б. Каков контраст постои помеѓу вистинската и лажната служба? 
Јов 31:24-28; 29:11-16. Зошто мора да ги преиспитаме нашите 
мотиви?

„Кај многумина, нечистотијата на светот ги затнала каналите на 
душата. Себичноста го контролира умот и го искривува карактерот. 
Кога животот би бил скриен со Христос во Бога, Неговата служба не би 
била напорна. Кога целото срце би му било посветено на Бога, секој ќе 
најдеше што да прави и ќе беше подготвен да учествува во работата. 
Потоа би сееле покрај сите води, молејќи се и верувајќи дека тоа ќе 
донесе род“. – The Review and Herald, December 19, 1878. 
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Понеделник            10. октомври

2. ОСНОВНА ТЕМА НА ХРИСТОВИТЕ УЧЕЊА
а. Каква несреќна спротивност постои помеѓу самиот Христос 

и многумина кои денес се изјаснуваат дека се Негови 
следбеници? Филипјаните 2:5-8,21.

_______________________________________________________________________ 

„Извршувањето на планот на спасението беше овозможено со жртва 
која е толку широка, длабока и висока што е немерлива. Христос не ги 
испратил Своите ангели во овој паднат свет, а Тој останал на небото, туку 
Самиот излегол од логорот носејќи го срамот. Тој станал човек на болки и 
свикнат на страдања; Самиот ги зел нашите слабости и ги понел нашите 
немоќи. А отсуството на самоодрекување кај оние кои исповедаат дека се 
Негови следбеници, Бог го смета за одрекување од христијанското име. 
Оние кои тврдат дека се едно со Христа и ги задоволуваат своите себични 
желби за богата и скапа облека, мебел и храна, се само христијани по 
име. Да се биде христијанин значи да се биде како Христос. 

А сепак колку се вистинити зборовите на апостолот: ‘Зашто сите си 
го бараат своето, а не она на Исус Христос’ (Филипјаните 2:21). Многу 
христијани немаат дела што одговараат на името што го носат. Тие се 
однесуваат како никогаш да не слушнале за планот на спасението, кој 
бил остварен по бесконечна цена. Повеќето се обидуваат да направат 
име за себе во светот; тие ги прифаќаат неговите форми и церемонии и 
живеат за да си угодат себеси. Тие се желни да ги остварат своите цели 
како и светот, и на тој начин ја намалуваат својата сила да помогнат во 
изградбата на Божјото царство“. – Counsels on Stewardship, p. 54.  

б. Кое небесно начело Христос им го налага на сите свои 
следбеници денес? Зошто? Матеј 16:24-26.

„Оние што сакаат да ги добијат благословите на посветувањето, мораат 
да го сфатат значењето на пожртвувањето. Христовиот крст е главен 
столб кој го држи ‘вечното изобилство на славата’ (2 Коринтјаните 4:17). 
‘Ако некој сака да тргне по Мене’, кажува Христос, ‘нека се откаже од 
себеси, нека го земе својот крст и нека Ме следи’ (Матеј 16:24). Нашата 
љубов кон ближните претставува мирис кој ја открива и нашата љубов 
кон Бога. Трпението во службата на Бога и на ближните ѝ донесува 
спокојство на душата. Бог го поддржува и го засилува секого кој сака да 
ги следи Христовите стапки“. – Делата на апостолите, 560.

„Такво самопожртвување кое (Христос) го навело да умре на крстот, 
за да им овозможи на човечките суштества да имаат вечен живот, треба 
да се манифестира и во нашиот живот. Кога и да ги трошиме на нешто 
своите пари, мораме да се трудиме да ја твориме волјата на Оној кој е 
алфа и омега на сите христијански стремежи“. – 9 Сведоштво, 49.
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Вторник            11. октомври

3. ДА УЧИМЕ ОД АПОСТОЛИТЕ
а. Која била тајната на горливата љубов на апостол Павле кон 

душите на мажите и жените? 2 Коринтјаните 4:15-18; 5:14,15.
_______________________________________________________________________ 

„Како можат оние за кои Христос се жртвувал толку многу да 
продолжат себично да уживаат во Неговите дарови? Неговата љубов и 
самоодрекување се неспоредливи; и кога оваа љубов ќе стане искуство 
на Неговите следбеници, тие ќе ги поистоветат своите интереси со 
интересите на својот Откупител. Нивната служба ќе биде насочена кон 
изградба на Христовото царство. Тие ќе Му се посветат себеси и својот 
имот и ќе ги користат според потребите на Неговото дело...  

Исусовата љубов ќе се открие во душата со зборови и дела. Христовото 
царство ќе биде на прво место. Ние доброволно ќе го положиме нашето 
‘јас’ како жртва на Божјиот олтар. Секој кој е вистински соединет со 
Христа ќе ја почувствува истата љубов кон душите која го натерала Синот 
Божји да го напушти царскиот престол, Неговата врховна власт, и заради 
нас да стане сиромашен, за ние преку Неговата сиромаштија да станеме 
богати“. – Counsels on Stewardship, p. 55.

б. На која склоност апостол Павле ги предупредува верниците - и 
како тоа може да се однесува на нас? 1 Јованово 2:15-17.

_______________________________________________________________________ 

„Што правиме ние, како оние што се изјаснуваат како христијани? 
Душите насекаде околу нас, во близина на нашите домови, како и оние 
што се далеку од нас, гинат во своите гревови, без предупредување и 
без грижа. Секојдневно поминуваме покрај оние кои се без надеж и без 
Бога во светот, и никогаш не отвораме уста да им кажеме за Христос и 
Неговата љубов. Мажите и жените се опиени од љубовта кон светот... 
Војниците на крстот Христов мораат да ги раздвижат небесата со своите 
молитви за да може Бог да дејствува, за да може Неговата сила да 
соработува со човечките орудија за да допре до луѓето таму каде што се 
наоѓаат“. – Manuscript Releases, vol. 8, p. 95.

„Додека многумина чекаат да се отстранат сите пречки, душите во 
светот умираат без надеж и без Бога. Има многу, многу луѓе кои заради 
световните предности, заради стекнување на научно знаење, ќе одат во 
региони со заразни болести и ќе заминат во земји каде што мислат дека 
можат да стекнат материјална корист; но каде се мажите и жените кои ќе 
ја сменат својата локација и ќе ги преселат своите семејства во региони 
на кои им е потребна светлината на вистината, за да можат со својот 
пример да им покажат на другите дека се Христови претставници?“ – 
Counsels on Stewardship, p. 56.
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 Среда             12. октомври

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЕРАТА
а. Како Христови слуги, што треба да ја карактеризира нашата 

вера? Зошто? Ефесјаните 6:6-8.

„Зар не постои опасност скапоценото, бесмртното наследство да 
биде засенето од безвредното земно богатство? Зар не постои опасност 
вашата корисност да биде уништена, вашата вера ослабена, храмот на 
вашата душа осквернавен од купувачите и продавачите“. – The Review 
and Herald, June 19, 1888. 

б. Зошто Христос често ја повторувал десеттата заповед за време 
на Неговата служба? Излез 20:17; Лука 12:15. Кој е Божјиот 
лек кој ќе ни помогне да го победиме ужасниот грев на 
себичноста? Евреите 12:2,3.

„Христос е нашиот пример. Тој го дал Својот живот како жртва за нас и 
бара од нас да го дадеме својот живот како жртва за другите. Така можеме 
да ја истераме себичноста што сатаната постојано се обидува да ја всади 
во нашите срца. Оваа себичност е смрт за секоја побожност и може да 
се надмине само со покажување љубов кон Бога и кон нашите ближни. 
Христос нема да дозволи ниту еден себичен човек да влезе во небесните 
дворови. Ниту еден алчен човек не може да помине низ бисерните 
порти, бидејќи алчното однесување е идолопоклонство“. – Counsels on 
Stewardship, p. 26.

„Постојаната подготвеност на самооткажување и добродетелство 
претставува од Бога даден лек против гревот на себичност и лакомство 
кој ја разјадува душата како рак. Бог го одредил систематското 
добродетелство за со така собраните средства да се помогне Неговото 
дело и да се ублажат страдањата на сиромашните и оние кои се во неволја. 
Тој одредил давањето на таков начин да премине во навика и да стане 
природна препрека на толку опасниот грев на лакомството. Со постојано 
давање лакомството е едноставно осудено на смрт. Систематското 
добродетелство има цел од Бога дадените средства да се извлечат од 
рацете на алчните исто толку бргу како што се и стекнати и да се посветат 
на Господа кому и Му припаѓаат...

Така богатството ги прави луѓето себични, а натрупувањето на богатство 
само го потхранува лакомството. Тие зла, доколку луѓето им се оддаваат, 
стануваат сè посилни. Бог ги познава опасностите кои ни се закануваат и 
нè оградува со Своите уредби за да не пропаднеме. Тој бара постојано 
практикување на добродетелство за моќта на навиките во добрите дела 
да ја надвладее и скрши моќта на навиката во спротивна насока...

Со постојана примена во пракса, добродетелството сè повеќе зајакнува 
и се развива додека не стане цврсто начело кое владее со човечката душа. 
За нашиот духовен развој е многу опасно ако дозволиме себичноста и 
лакомството да најдат и најмало место во нашето срце – 3 Сведоштво, 
548.
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Четврток           13. октомври

5. ЦЕЛОСНО ПОКОРУВАЊЕ
а. Како можеме да бидеме охрабрени од примерот на раните 

христијани во Македонија? 2 Коринтјаните 8:1-5.
_______________________________________________________________________ 

„Речиси сите македонски верници биле сиромашни во земни 
добра, но срцата им биле преполни со Божја љубов и со Неговата 
вистина и со задоволствбо давале за да го помогнат ширењето на 
евангелието. Кога во црквите на некогашните незнабошци биле 
собрани прилози за верниците од еврејско потекло, духот на 
дарежливост во Македонија е истакнуван како пример пред другите 
цркви“. – Делата на апостолите, 343.

б. Како Христос ја сумира нашата должност како верници? Марко 
12:29-31. Што се случува кога овој принцип го применуваме во 
секојдневна пракса? Матеј 7:24,25.

_______________________________________________________________________ 

„Целото битие треба да го посветиме во службата на Учителот“. – 
The General Conference Bulletin, April 16, 1901.

„Никој не може да биде вистински соединет со Христа, да живее 
според Неговите поуки, да го прима на себе Неговиот јарем на 
ограничување, а притоа да не почувствува нешто што никако не може 
да се изрази со зборови. Во него се будат нови, богати мисли. Тој 
добива просветлување на умот, одлучност на волјата, чувствителност 
на совеста и чистота на фантазијата. Срцето станува понежно, мислите 
подуховни, животот посличен на Христа. Во животот се забележува 
она што не може да се изрази со зборови, вистинска, верна, полна 
со љубов посветеност на срцето, умот, душата и сите способности во 
работата за Учителот“. – 6 Сведоштво, 476,477.

Петок              14. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Јов во својот живот го одразувал Христовиот Дух?
2. Која вообичаена склоност треба да ја совладаме ако сакаме да бидеме 

победници?
3. Што нѐ учат Павле и Јован за негувањето вечни вредности?
4. Зошто алчноста е толку штетна за нашите души?
5. Како се наградува посветената служба, дури и во овој земен живот?
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4. лекција         Сабота, 22. октомври 2022

Како на Господа

„Оние што Јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така, биди 
искрен и покај се“ (Откровение 3:19). 

„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, 360.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:               Colporteur Ministry, pp. 154, 155.

Недела               16. октомври

1. ПОТРЕБЕН Е НОВ СТАВ
а. Што треба да научиме од Христовото предупредување против 

мрморењето и половичното служење? Матеј 25:14,15,18,24-
30.

_______________________________________________________________________ 

„Колкумина мислат, како и слугата со еден талант, дека господарот 
е жесток човек, кој жнее каде што не посеал и собира каде што не 
веел. Ваквото гледиште на нештата е илузија на злите; бидејќи што е 
наше, а тоа да не сме го примиле? ‘Од Тебе е сè, и откако примивме 
од Твоите раце, Ти дадовме Тебе’ (1 Летописи 29:14), треба да биде 
јазикот на нашето благодарно срце“. – The Review and Herald, June 12, 
1888.

б. Кои Христови опомени со особена сила можат да се применат 
во овие последни денови од земната историја? Матеј 24:12; 
Откровение 2:4.

„Членовите на црквата треба ревно да настојуваат со голема 
грижа да не им даваат прилики на непријателите на нашата вера да 
триумфираат заради мртвилото и отпаѓањето на нејзините членови. 
Мнозина беа немарни во овој поглед, иако со малку самоодрекување 
и ревност можеа да бидат сила на страната на доброто. Оваа ревност 
не доаѓа без напори, без сериозна борба“. – 5 Сведоштво, 287.
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Понеделник            17. октомври
 

2. РЕВНОСТ: ОСОБИНА КОН КОЈА ТРЕБА ДА ТЕЖНЕЕМЕ
а. Како Библијата ја опишува суштинската важност на ревноста 

за Бога? Псалм 42:1; 84:2. Ако ни недостасува оваа особина, 
како можеме да ја стекнеме? Еремија 29:13.

_______________________________________________________________________ 

„Има мнозина што не даваат очигледни докази дека се верни на 
заветот направен при крштавањето. Формализмот, стремежот за 
почести во светот, гордоста и самољубието ја ослабнале нивната 
ревност. Нивната свест повремено се буди, но тие не паѓаат на 
Карпата - Исуса Христа. Тие не му приоѓаат на Бога со скршени срца 
во покајание и признавање. Тие што во срцето ќе го почувствуваат 
делувањето на вистинско обратување, во својот живот ќе покажуваат 
плодови на Духот“. – 9 Сведоштво, 155.

„Навистина е потребно во пост и сесрдна молитва длабоко да 
се понизиме пред Бога поради толкаво опаѓање на ревноста и 
исчезнувањето на духовноста меѓу нас“. – 4 Сведоштво, 535,536.

б. Какво ветување им е дадено на сите кои се стремат да станат 
слични на Христа? Матеј 5:6. Зошто искуството на Јаков е толку 
значајно за нас? Создавање 32:24-30.

„Бог бара побожност, самоодрекување, самопожртвуваност, 
сочувство кон човекот и ревност кон Бога. Тој копнее да види во 
човекот длабока желба да го спаси својот ближен од неверување и 
пропаст“. – The Signs of the Times, February 15, 1899.

„Со помош на големата вистина што имавме привилегија да 
ја примиме, треба и со силата на Светиот Дух можеме да станеме 
живи канали на светлината. Тогаш би можеле да се приближиме 
до престолот на милоста и, гледајќи го виножитото на ветувањето, 
да клекнеме со скрушени срца и да го бараме царството небесно 
со духовна ревност која ќе биде наградена. Ќе го земеме со сила, 
како Јаков. Тогаш нашата порака ќе биде сила Божја за спасение“. – 
Reflecting Christ, p. 217.

„Оди во својата тајна соба и таму во осаменост моли му се на Бога: 
‘Создај чисто срце во мене, Боже, и нов и прав дух стави во мене’ 
(Псалм 51:10). Бидете сериозни, бидете искрени! Огнената молитва 
носи многу придобивки. Борете се во молитва како Јаков. Мачете 
се! Во Гетсиманската градина, крвави капки пот капеа од челото на 
Исус; треба да се потрудите. Не ја напуштајте вашата соба додека 
не се почувствувате силни во Бога; потоа бдеј, и сѐ додека бдееш 
и се молиш, можеш да ги држиш под контрола овие зли неволји, а 
благодатта Божја може и ќе се појави во тебе“. – Messages to Young 
People, pp. 131, 132.
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Вторник           18. октомври

3. РЕВНОСТ НА ДЕЛО
а. Што можеме да научиме од претрпените борби и од победите 

што ги постигнале верните сведоци за Бога? Еремија 20:8-11; 
Дела 4:14-20.

„Противењето на пораката на Еремија било толку силно, што тој 
бил изложен на подбив и потсмев до таа мера што бил принуден 
да рече: ‘Нема веќе да спомнувам за Него, ниту ќе зборувам во 
Негово име’ (Еремија 20:9). Така било отсекогаш. Поради горчината, 
омразата и противењето што се манифестираат против Божјото слово 
изговорено во форма на укор, многу други Божји гласници решиле да 
постапат како што одлучил Еремија. Но, што направил овој Господов 
пророк по неговата одлука? Колку и да се трудел, не можел да молчи. 
Штом дошол пред насобраниот народ, открил дека Духот Господов е 
посилен од него“. – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], 
vol. 4, p. 1156.

„Ревноста за Бога и за Неговото дело ги поттикнала учениците 
со голема сила да сведочат за евангелието. Не треба ли иста таква 
ревност и нашето срце да го проникнува со решителност да зборуваме 
за историјата на таа љубов која спасува, за распнатиот Христос? 
Привилегија на секој христијанин е не само да го очекува, туку и да 
го забрза доаѓањето на Спасителот“. – Делата на апостолите, 600.

б. Какво искуство треба да се рефлектира во нас? Псалм 119:137-
140; 1 Јованово 3:1-3.

„Старешината Loughborough бил ревносен работник во делото. Тој 
со сето срце бил во делото. Тој влегол... во новото поле на работа и 
бил подготвен да се стави во најскромна положба, да издржи секаква 
немаштија, да штеди, да живее евтино и сиромашно, да работи дење 
и ноќе во делото што било во повој“. – Manuscript Releases, vol. 21, p. 
246.

„Црквата ако се облече во облеката на Христовата праведност и ако 
се ослободи од секоја приврзаност кон овој свет, пред неа ќе осамне 
зора на светол и величествен ден. Божјото ветување што ѝ е дадено 
ќе остане сигурно за навек. Тој ќе ја стори вечно извишена, радост за 
многу поколенија. Вистината триумфално ќе помине крај оние што ја 
презреле и ја отфрлиле. Иако понекогаш се чини забавено, нејзиното 
напредување никогаш нема да биде запрено. Кога Божјата порака ќе 
наиде на противење, Тој ѝ додава нова сила за да го засили нејзиното 
влијание. Надарена со божествена сила, таа ќе си расчисти себеси 
пат низ најсилните бариери и триумфално ќе совлада секоја пречка“. 
– Делата на апостолите, 601.
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Среда             19. октомври

4. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА НЕЗДРАВА РЕВНОСТ
а. Кои се некои од начините поради кои можеме да бидеме во 

опасност да залутаме поради нездравата ревност? Римјаните 
10:1-3; 1 Коринтјаните 10:23.

_______________________________________________________________________ 

„Кога во недостаток на Дух и Божја сила ќе влезат во нови полиња, 
некои од нив веднаш почнуваат да ги напаѓаат другите верски 
заедници, мислејќи дека своите слушатели ќе ги осведочат во 
вистината, укажувајќи им на недоследностите на популарните цркви. 
Во некои случаи можеби е неопходно да се зборува и за тоа, но со 
тоа најчесто само се продлабочуваат предрасудите против нашето 
дело и се затвораат душите на многумина кои инаку би ја слушале 
вистината. Кога тие учители би биле потесно поврзани со Христа, 
тие во божествена мудрост би знаеле како треба да им пристапат на 
луѓето“. – 4 Сведоштво, 536.

б. Што не било во ред со лажната ревност на Јуј? 2 Цареви 10:16-
19,28-31.

„Има многу чија религија се состои од активности. Тие сакаат 
да бидат вклучени во некоја голема работа и да имаат заслуга во 
извршувањето на некоја голема работа, додека малите доблести 
кои придонесуваат за формирање на убав христијански карактер се 
целосно занемарени. Зафатената, бучна служба, која остава впечаток 
дека некој прави некоја прекрасна работа, не му е угодна на Бога. Тоа 
е духот на Јуј, кој вели: ‘Тргнувај со мене и гледај ја мојата ревност кон 
Господ’. Се самозадоволува; го храни чувството на самозадоволство, 
но во меѓувреме душата може да биде извалкана од чумата на 
непобедената, неконтролирана себичност“. – The Signs of the Times, 
November 20, 1884.

„Со вистинската ревност управуваат начела и таа не е повремена. 
Таа е искрена, длабока и силна и ја проникнува целата душа. 
Спасувањето на душите и интересите за Божјото царство - тоа 
се прашања од најголем интерес... Христијанската ревност не се 
пресликува само на зборови, туку во силните и делотворни чувства 
и постапки. Сепак, таа не се покажува со цел другите да можат да ја 
забележат. Понизноста мора да го обележува секој напор и мора да 
се забележува во секоја работа. Христијанската сесрдност наведува 
на искрени молитви и понизност и верно исполнување на домашните 
должности. Тогаш, во семејниот круг ќе се одразува наклонетост 
и љубов, добрина и сочувство, а сето тоа е плод на христијанската 
ревност“. – 2 Сведоштво, 232,233.
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Четврток           20. октомври

5. ПРИМЕРОТ НА ХРИСТОС
а. Како се исполнило во Христа пророштвото на псалмистот за 

божествената ревност? Псалм 69:9; Јован 2:13-17; 4:34. Што 
треба да научиме од Христовата ревност? 1 Коринтјаните 2:2-
4.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„(Христос) живеел според законот. Неговата чистота и добродетел, 
Неговата посветеност на вистината и Неговата ревност за славата 
Божја го откриваат совршенството на законот“. – The Review and Herald, 
February 26, 1901.

„Христос изјавил дека Негово јадење и пиење е да ја врши волјата 
на Својот Отец. Ревноста што произлегува преку таквото посветување 
на вистината го прави верникот силен, бидејќи тој е ризница на светата 
вистина и како учесник во таа вистина тој е и корисен христијанин. 
Во ревноста секогаш треба да бидеме непоколебливи, покажувајќи 
светост на карактерот“. – Manuscript Releases, vol. 10, p. 131.

б. Каков повик им упатува Христос на сите што живеат во ерата 
на млаката Лаодикија? Откровение 3:19.

„Кога станува збор за служењето на Бога, дали луѓето ја покажуваат 
истата ревност за Неговото дело како што порано ја покажувале во 
службата на светот?“. –The Review and Herald, June 12, 1888.

„Зарем денес, кога е близу крајот на сите нешта, ревноста на црквата 
не треба да ја надмине ревноста на раната црква? Ревноста за Божјата 
слава ги поттикнала учениците со голема сила да сведочат за вистината. 
Зарем таа ревност не треба да запали во нашите срца пламен на 
копнеж да ја објавуваме сторијата за Откупителната љубов, за Христа 
и тоа распнатиот? Зарем Божјата сила не треба уште помоќно да се 
открие денес, отколку во времето на апостолите?“. – 7 Сведоштво, 33.

Петок             21. октомври

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. На кое предупредување треба да внимаваме во параболата за талентите? 
2. Кој аспект од искуството на Јаков треба да биде и наш - и зошто?
3. Што можеме да научиме од Еремија, Давид и првите апостоли?
4.  Како можеме да покажеме симптоми на погрешна ревност?
5.  Што ја карактеризира вистинската ревност?
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5. лекција         Сабота, 29. октомври 2022

            Време и вечност

„И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи царството 
небесно“ (Матеј 10:7).

„Бидејќи времето е толку кратко, мораме да работиме трудољубиво и 
со двојно поголема енергија”. – 3 Сведоштво, 159.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Христовите поуки, 342-346.
                                                                                                                                          

Недела                23. октомври

1. ТАЛЕНТОТ КОЈ СИТЕ ГО ДОБИВАМЕ
а. Дури и во ова брзо време во кое живееме, што дава Бог 

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

„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 
нашето време...

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. Сега треба да обликуваме нашиот 
карактер за идниот, бесмртен живот. Сега треба да се подготвиме за 
истражниот суд“.  – Христовите поуки, 342.

б. Кои фактори треба да ги земеме во предвид додека 
размислуваме како да го искористиме нашето време? Јаков 
4:13-15.

„Краткоста на времето бара енергија која не е разбудена кај оние 
кои тврдат дека веруваат во сегашната вистина“.  – Counsels on Health, 
p. 506.

„Кога сите вработени на најдобар начин би го користеле своето 
време, колку пари би се заштедиле за напредок на делото на вистината! 
Кога срцето е во делото, тогаш се работи совесно, брзо и со волја“.  – 4 
Сведоштво, 451.
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Понеделник               24. октомври

2. ВНИМАТЕЛНОСТ И БУДНОСТ
а. Што треба да разбереме додека се трудиме да го унапредиме 

Божјото дело? 1 Петрово 5:8; Откровение 12:12.
_______________________________________________________________________

„Немаме време за губење. Силите на темнината работат со 
интензивна сила, додека сатаната со тивки чекори напредува за да 
ги зграпчи оние што сега спијат, како што волкот го зграпчува својот 
плен. Сега имаме опомени што можеме да ги дадеме, работа што сега 
можеме да ја извршиме, бидејќи наскоро ќе биде потешко отколку 
што можеме да замислиме“. – Evangelism, p. 218.

„О, мора да бидеме ужасно сериозни за секоја душа да знае дека 
има рај што треба да се освои и пекол што треба да се избегне. Треба 
да се разбуди секоја енергија на душата за да се присили да влезе и да 
го зграпчи царството со сила. Сатаната е активен и ние мора да бидеме 
активни. Сатаната е неуморен и упорен, и ние мораме да бидеме 
исти. Сега не е време да бараме изговори и да ги обвинуваме другите 
за нашите назадувања; сега немаме време да ѝ се додворуваме на 
душата дека ако околностите беа само поповолни, колку полесно ќе 
ни беше да ги извршуваме Божјите дела. Мораме да им кажеме дури 
и на оние кои тврдат дека веруваат во Христа дека мора да престанат 
да го навредуваат Бога со грешни изговори“. – Manuscript Releases, 
vol. 12, p. 336.

б. Што учи Вдахновението за борбата што е пред нас? Ефесјаните 
6:12; Матеј 24:1 3.

„Со оглед на краткото време, ние треба како народ будно да бдееме, 
не дозволувајќи било што да нè одврати од сериозноста во подготовка 
за тој голем настан кој е пред нас. Бидејќи времето за тоа е очевидно 
продолжено, мнозина стануваат сè побезгрижни во поглед на своите 
зборови и постапки. Тие не ја увидуваат опасноста што им се заканува 
и не сфаќаат дека Бог во Својата милост им ги продолжува деновите 
на милост и проверка за да имаат време да го изградат својот карактер 
за идниот, вечен живот. Секој момент е многу драгоцен. Ова време 
им е дадено не за да си обезбедат себеси лесен и удобен живот на 
оваа земја, туку да ги победат своите карактерни недостатоци и со 
пример и лични напори, да им помагаат и на другите да ја сфатат и 
увидат сета убавина на светоста“. – 4 Сведоштво, 306,307.

„Со засилена ревност и енергија треба да го продолжиме делото 
Господово до крајот на времето“. – Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, p. 548.
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Вторник                    25. октомври

3. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА
а. Кои се некои од точките што нашиот Господар сака да ги разбереме 

за различните таленти што ни се доверени? Лука 19:13.
_______________________________________________________________________ 

„Колку и да се големи или мали средствата на било кој поединец, 
нека се сети дека му се дадени само на управување. За својата 
сила, способности, време, таленти, можности и средства, тој мора 
да даде сметка пред Бога. Ова е индивидуална работа; Бог ни дава, 
за да можеме да станеме како Него, дарежливи, благородни и 
добротворни, давајќи им на другите. Оние кои, заборавајќи на својата 
божествена мисија, гледаат само како да заработат или потрошат во 
попуштање на гордоста и себичноста, можат да обезбедат добивка и 
задоволства на овој свет; но во Божји очи, ако се погледнат нивните 
духовни достигнувања тие се бедни, несреќни, сиромашни, слепи и 
голи“. – Counsels on Stewardship, p. 22. 

„Во Христовиот живот не можам да најдам ниту еден пример дека  
Тој поминувал време во игра и забава. Тој бил најголемиот воспитувач 
за сегашниот и идниот живот, но не успеав да најдам ниту еден 
пример во кој ги поучува учениците со цел физички да се движат да 
се препуштат на некое уживање или разонода. Искупителот на светот 
на секој човек му ја одредува својата работа и на сите им заповеда: 
‘Тргувајте додека се вратам’ (Лука 19:13). Така срцето се загрева 
за овој потфат. Сите сили на битието се вклучени во напорот да се 
покорат на заповедта. Имаме висок и свет повик“. – Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, p. 309. 
б. Што треба да научиме од Соломоновото искуство? Проповедник 

2:10,11.

„Мораме да се одвратиме од илјадници прашања 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. 

„Нека луѓето видат дека вашиот ум е посветен на корисноста, на 
извршувањето на должноста и на спасување на душите. Забавите кои 
ни одземаат време, а со кои само си угодуваме себеси, не доведуваат 
до посакуваните резултати“. – Medical Ministry, p. 82.

„Енергијата што сега ја трошиме на евтини, минливи добра, треба 
да се искористи за да се просветли светот. Секоја енергија што Бог ја 
дал нека се употреби во работата што со себе го носи благословеното 
задоволство што е за време и вечност“. – Manuscript Releases, vol. 6, p. 267.
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Среда           26. октомври

4. СТЕКНАТ ИМОТ
а. Зошто ставот на безумниот богаташ претставува 

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

„Меѓу оние кои се изјаснуваат дека се Негов народ, може да се види 
жалосно оддалечување од Бога. Средствата и напорите што треба да се 
посветат на Христа се посветени на самозадоволување. Бог е лишен од 
време, пари и служба. Самољубието, самозадоволството, ја исклучува 
љубовта кон Исус од душата и затоа во црквата нема поголема ревност и 
погорлива љубов кон Оној кој прв нè возљуби“. – The Signs of the Times, 
December 22, 1890.

„Луѓето се однесуваат како да го загубиле разумот. Натоварени се 
со животни грижи. Немаат време да се посветат на Бога, немаат време 
да Му служат. Работи, работи, работи, тоа е нивното мото. Тие бараат 
од сите околу себе напорно да работат и да водат грижа за големите 
имоти. Нивна желба е да рушат за да изградат уште поголеми, за 
да имаат каде да ја сместат својата жетва. И токму такви луѓе кои ги 
притиска нивното богатство, се сметаат за Христови следбеници. Тие 
само на зборови веруваат дека Христос наскоро ќе дојде и дека крајот 
на сè е навистина близу, но немаат дух на жртва. Тие сè подлабоко тонат 
во светот. Си оставаат себеси малку време за проучување на Речта на 
животот, за размислување и молитва. Тие не даваат можност за тоа ниту 
на членовите на своето семејство, ниту на оние кои им служат. А сепак 
зборуваат дека овој свет не е нивен дом, дека на земјата се само патници 
кои се подготвуваат за подобра татковина. Тие со својот пример и живот 
се проклетство за Божјото дело. Сиот нивен христијански живот е празно 
лицемерство. Тие Го љубат Бога и вистината токму толку колку што го 
покажуваат тоа со своите дела и ништо повеќе. Луѓето работат во склад 
со верата што ја имаат“. – 2 Сведоштво, 662,663.

б. Што секогаш треба да биде на прво место во нашиот ум? 1 
Коринтјаните 3:23; 6:20.

„Без разлика дали ќе му го дадеме нашиот ум, душа и сила на Бога, 
или не, сето тоа му припаѓа Нему. Бог му зборува на секој човек, велејќи: 
‘Имам право на тебе. Дај ми ја твојата ревност, твоите способности, 
твојата енергија, твоите средства’. Тој има право да го побара тоа; 
бидејќи ние сме Негови, откупени со Неговата безгранична љубов и 
маките на крстот на Голгота од службата на гревот“. – The Signs of the 
Times, January 2, 1901.
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Четврток              27. октомври

5. ПОДГОТОВКА ЗА ДОЦНИОТ ДОЖД
а. Кое сознание треба да го поттикне секој поединец на акција? 

2 Коринтјаните 6:2; Матеј 10:7.
_______________________________________________________________________ 

„На Христовото дело треба да му пристапиме многу посериозно. 
Свечената вест за вистината треба да се објави со таква ревност што дури 
и неверниците ќе бидат убедени дека Бог учествува во нашите напори, 
дека Семоќниот е жив извор на нашата сила...

Дали оваа рамнодушност треба да продолжи од година во година? 
Дали сатаната секогаш ќе триумфира, а Христос ќе биде разочаран 
од Своите слуги кои ги откупил плаќајќи бесконечна цена? Со радост 
го чекаме времето на излевањето на доцниот дожд, со сигурност 
се надеваме на подобри денови кога Црквата ќе биде надарена со 
сила одозгора, што ќе и овозможи поефикасно да го врши Божјото 
дело. Меѓутоа, доцниот дожд никогаш нема да ги освежи и окрепи 
неработните души, оние кои не ја користат силата Божја што веќе им 
е дадена. Духовната мрзеливост нема да нѐ приближи до Бога. Во сите 
наши постапки мора да бидат вткаени енергичноста и ревноста, како и 
посветеноста и личната побожност“. – The Signs of the Times, December 9, 1886. 

б. Кој е Божјиот повик до нас денес? Исаија 60:1,2; Матеј 5:14-16.

„Црквата која работи е жива црква. Членови на црквата, нека 
блесне вашето видело. Нека се слушнат вашите гласови во понизни 
молитви, во сведочењето против неумереноста, безумието и 
забавата што ги нуди овој свет, како и во објавувањето на вистината 
за ова време. Вашиот глас, вашето влијание и вашето време - сето 
тоа се Божји дарови кои треба да се искористат за приведување на 
душите кај Христа. Посетете ги вашите најблиски и покажете интерес 
за спасението на нивните души. Разбудете ја сета духовна енергија на 
активност. Кажете им на оние што ги посетувате дека крајот на сè е 
близу“. – Medical Ministry, p. 332.

Петок                           28. октомври

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто времето има толку голема вредност?
2. Која заедничка стапица може да нѐ спречи да работиме за Христа? 
3. Која склоност може да нè задржи во Лаодикијска состојба?
4. Што треба да нѐ поттикне да работиме за Христа?
5. Зошто многумина ќе пропуштат да го примат доцниот дожд?
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Сабота, 5. ноември 2022

Дар во првата сабота 
За литература во сиромашните 

полиња  
Што е спротивно на конфузијата? 

Јасноста! Многу луѓе на земјата се наоѓаат 
во конфузија - оттука и референцата за 
библиското пророштво за Вавилон, т.е. 
конфузијата. Расудувањето, перцепцијата и 
разбирањето на луѓето се заматени. Ним им 
треба јасност. Потребно е да ги научиме на 
јасните вистини. 

Дали ќе слушаат? Некои да; повеќето нема - но 
можеби ќе погледнат. Можеби ќе одвојат малку време д а 
прочитаат нешто што ќе им го привлече вниманието, а она што го гледаат можеби 
тоа ќе им зборува на нивниот разум и ќе го просветли нивното разбирање.

„Темнината може да се отстрани само ако се прими светлина. Начинот на кој 
најдобро може да се отстрани заблудата, се состои во тоа да се прикаже вистината. 
Во откривањето на Божјата љубов се разоткрива изопачениот грев на срцето 
исполнето со себичност“ - Копнежот на вековите, 498. Кога ќе го видат својот грев, 
ќе копнеат по Спасителот.

Ова прекрасно откровение на Божјата љубов може да дојде преку печатените 
страници, преку многу теми, на пример:

„Треба да се направат повеќе напори за да се едуцираат луѓето на важната тема 
на здравствената реформа. Трактати од четири, осум, дванаесет, шеснаесет или 
повеќе страници, кои содржат истакнати, добро напишани написи на оваа важна 
тема, треба да бидат расфрлани како есенски лисја“ - Counsels on Health, p. 466.

„Илјадници долари што сега се жртвуваат на олтарот на штетните пороци, ќе се 
слеваат во Божјата ризница, умножувајќи ги публикациите на различни јазици кои 
ќе бидат расфрлани како есенски лисја. Во различни земји ќе бидат организирани 
нови мисии“ - Confrontation, p. 60.

На есен, лисјата што паѓаат од дрвјата се толку многубројнии, што е речиси 
невозможно да се избројат. Да, толку се потребни трактати, памфлети, списанија 
и брошури. Тие се витални алатки во проповедањето на вечното евангелие. 
Изработката на такви материјали вклучува трошоци кои, за жал, многумина не 
можат да си дозволат да ги платат, ниту да ги споделат со другите. Затоа, бидејќи на 
сите нас ни е доверена задачата да ја донесеме вистината на другите, секој од нас 
има должност и привилегија да им помогнат да ја добијат. 

Денешниот дар во првата сабота наменет е за литература во сиромашните 
земји. Вашиот великодушен дар – дури и ако претставува жртва – може да направи 
многу и да им помогне на другите да бидат поучени и да се подготват за Господовото 
доаѓање. Ви благодариме што соработувате со Христос!

Оддел на Генералната Конференција за издавачка дејност
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   6. лекција                   Сабота, 5. ноември 2022

Љубов кон парите
„Среброто е Мое и златото е Мое - вели Господ Саваот“ (Агеј 2:8.

„Кога и да ги трошиме на нешто своите пари, мораме да се трудиме 
да ја твориме волјата на Оној кој е алфа и омега на сите христијански 
стремежи“. – 9 Сведоштво, 49.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                             5 Сведоштво, 148–157;
                                                                                 2 Сведоштво, 99, 652-662. 

                                            
Недела                   30. октомври

1. НАМЕРИТЕ НА СРЦЕТО ОТКРИЕНИ
a. Како нашата употреба на пари ја открива длабочината на 

нашата посветеност на Бога? Матеј 6:21.
_______________________________________________________________________ 

„Има една работа во која мораме да бидеме длабоко искрени, 
а тоа е служењето на Бога. Овде не постои опасност од преголема 
ревност. Кога би работеле со поглед насочен само на славата Божја, 
сета магла би се отстранила, и нашите гледишта за тоа што е правилно 
и погрешно би станале јасни. Ние треба на Бога да му го посветиме 
и својот имот. Јазикот на нашето срце тогаш ќе биде: ‘Господи, еве ги 
средствата што ми ги довери; што сакаш да правам со нив?’“. – The 
Signs of the Times, January 7, 1886.

„Парите ни се доверени од Бога. Тие не се наши за да ги трошиме 
за потхранување на гордоста или амбициите“. – Здравје и среќа, 287.

б. Како може Давидовата посветеност на Бога да биде 
инспирација и укор за многумина од нас? 1 Летописи 29:3-5.

„Дали благодарноста умре во срцето? Дали крстот Христов го 
засрами животот на себичната лагодност и уживање?... Ние ги 
жнееме плодовите на оваа бескрајна самопожртвуваност; а сепак, 
кога треба да се направи труд, кога се бараат нашите пари за да се 
помогне во делото на Искупителот во спасувањето на душите, ние 
бегаме од должноста и се молиме да бидеме изземени“. – Counsels 
on Stewardship, p. 21.
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Понеделник               31. октомври

2. БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА ПЛАНОТ НА НЕПРИЈАТЕЛОТ
а. Како сме предупредени за злобниот заговор против чуварите 

на саботата? Матеј 20:1-9.
_______________________________________________________________________ 

„Оние што дошле во лозјето во единаесет часот биле благодарни што 
имале можност да работат. Нивните срца биле полни со благодарност 
кон оној што ги примил; и кога, на крајот на денот, домаќинот им ја 
исплатил дневницата за цел работен ден, тие биле мошне изненадени. 
Знаеле дека не заслужуваат таква плата. Љубезноста што се видела на 
лицето на нивниот работодавец ги исполнила со радост. Никогаш не 
ја заборавиле добрината на господарот и дарежливата награда што 
ја примиле. Така ќе биде и со грешниците кои ќе влезат во лозјето на 
својот Господар во единаесеттиот час, свесни за својата недостојност. 
Нивното време во службата изгледало толку кратко што чувствувале 
дека не заслужуваат награда; но тие биле исполнети со радост што Бог 
воопшто ги прифатил. Тие работат со понизен дух, полн со доверба, 
благодарни за привилегијата да соработуваат со Христа. Таквиот дух 
Бог со задоволство го прифаќа и почитува.

Господ сака да Му веруваме и да не поставуваме прашања 
за големината на Неговата награда. Кога Христос престојува во 
душата, мислата за награда не е на дневен ред. Ова не е мотивот 
што го поттикнува човекот на работа. Секако, во извесна смисла 
треба да ја цениме висината на ветената награда. Бог сака да ги 
цениме благословите што ги ветил. Меѓутоа, Тој не сака да бидеме 
нетрпеливи за наградите, ниту да чувствуваме дека треба да бидеме 
наградени за секоја обврска. Не треба на прво место да ни биде 
наградата. Независно од тоа дали ќе примиме награда, ние мораме 
да го сториме она што е правилно. Љубовта кон Бога и кон ближните 
треба да биде нашиот мотив“. – Христовите поуки, 397,398. 
б. Зошто сме особено предупредени против алчноста? Лука 

12:15.
„Себичноста и алчноста кое се скриени во човечкото срце се 

најмоќните страсти и лесно може да се предвиди исходот од 
внатрешниот конфликт. Ако душата секојдневно не го црпи она што 
и е потребно за живот од Христовото тело и Неговата крв, сатанскиот 
елемент ќе го надвладее божествениот. Самоуверениот, независен 
дух никогаш нема да влезе во Божјото царство. Само оние кои 
соработуваат со Христос во Неговото самооткажување и жртва ќе 
бидат учесници во Неговата слава“. – Selected Messages, bk. 2, p. 216. 
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Вторник              1. октомври

3. СЕРИОЗНО ПРАШАЊЕ
а. Како љубовта кон парите го влошува нашиот духовен живот - 

и кој е лекот за тоа? 1 Тимотеј 6:9,10.
_______________________________________________________________________ 

„Христос се согласил на непроценлива жртва. Тоа само по себе 
претставува одлучно спротивставување на лакомството, а издигнување 
на добродетелството и несебичноста. 

Постојаната подготвеност на самооткажување и добродетелство 
претставува од Бога даден лек против гревот на себичност и лакомство 
кој ја разјадува душата како рак. Бог го одредил систематското 
добродетелство за со така собраните средства да се помогне Неговото 
дело и да се ублажат страдањата на сиромашните и оние кои се во 
неволја. Тој одредил давањето на таков начин да премине во навика и 
да стане природна препрека на толку опасниот грев на лакомството.

Со постојано давање лакомството е едноставно осудено на смрт. 
Систематското добродетелство има цел од Бога дадените средства да 
се извлечат од рацете на алчните исто толку бргу како што се и стекнати 
и да се посветат на Господа кому и Му припаѓаат“. – 3 Сведоштво, 548.

„Самопожртвувањето е клучна одлика на Христовото учење. Тоа често 
се прикажува и налага со авторитетни зборови, затоа што Бог гледа 
дека не постои друг пат човекот да се спаси, освен да се ослободи од 
себичноста која, ако и понатаму се задржи во душата, би го понижила 
целото битие“. – 9 Сведоштво, 49.

„Она што ги јаде виталните сили на Божјиот народ е љубовта кон 
парите и пријателството со светот“. – 2 Сведоштво, 657.

б. На што сака Бог да го фокусираме нашето внимание, и зошто? 
Колосјаните 3:1.

„Себичноста е грев кој ја уништува душата. Таа раѓа алчност, која е 
‘идолопоклонство’. На Бога му припаѓа сè. Секој успех кој ќе го постигнеме 
во животот, било во материјален или во било кој друг поглед, е дар на 
божествената милост и добрина. Бог е голем и милостив Дарител; и 
кога Тој бара од нас да Му вратиме еден дел од она со што нè надарил, 
Тој не го бара тоа за да се збогати со нашите дарови, бидејќи Нему не 
му е потребно ништо од нашата рака; туку за да ни даде можност да 
покажеме самооткажување, љубов и сочувство кон своите ближни и 
благодарение на тоа да се издигнеме на повисоко ниво на духовност 
и благородност. Во сите времиња, од Адамовите па сè до наши дни, 
Бог полагал право на имотот на секој човек велејќи: Јас сум законски 
сопственик на вселената; затоа посветувајќи ми ги своите првини вие 
давате доказ за својата верност; враќајќи Ми го она што е Мое, вие ја 
признавате Мојата врховна власт; тогаш слободно држете и уживајте ги 
Моите дарови и ќе ве следи Мојот благослов“. – 4 Сведоштво, 476,477.
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Среда      2. ноември

4. ЗАВЕТ ПРЕКУ ЖРТВА 
а. Со оглед на краткото време кое ни е на располагање, што треба 

секој од нас да има на ум кога управува со личните финансии? 
Агеј 2:8.

_______________________________________________________________________

„За многумина поседувањето богатство се покажа како стапица. Во 
својата желба да ги следат обичаите на светот, тие ја изгубиле својата 
ревност за вистината и се во опасност да го изгубат вечниот живот“. – 
This Day With God, p. 349.

„За да се испраќаат мисионери во други земји и за да се печатат 
публикации за вистината која треба да се шири по целиот свет како 
есенско лисје, недостигаат средства затоа што тие кои ги поседуваат 
најчесто не ги слушаат таквите повици. Своето лакомство тие го 
оправдуваат со тврдењето дека својот имот го ветиле за добротворни 
цели, докажувајќи со тоа дека мислеле на Божјото дело додека го 
правеле тестаментот. Затоа живеат живот на скржавци кои Го крадат 
Бога во десетокот и во приносите, додека со својот тестамент Му 
враќаат само мал дел од она што им го позајмил, а најголемиот дел 
го оставаат на своите роднини кои не покажуваат никаков интерес за 
вистината. Ова е нивен начин на ускратување. Тие не престануваат да 
Му го ускратуваат на Бога она што Му го должат, не само во текот на 
целиот живот, туку дури и по смртта“. – 4 Сведоштво, 479,480.

„Нивниот најдобар пријател е Исус. Тој заради нив не го жалел Својот 
живот, туку осиромашил заради нив, за преку Неговата сиромаштија да 
се збогатат. Тој го заслужува целото нивно срце, нивниот имот, сѐ што 
имаат и што се. Но, многумина што се изјаснуваат како христијани ги 
занемариле барањата на Исус во нивните животи и го навредуваат со 
тоа што Му даваат само мал дел при смртта“. – Counsels on Stewardship, 
pp. 326, 327.

б. Какво конкретно предупредување во врска со управувањето 
им дава Христос на родителите? Матеј 10:37.

„Родителите кои исповедаат вера често својот имот го пренесуваат 
на своите неверни деца, и со тоа се ставаат во положба да не можат да 
Му го вратат на Бога тоа што е Негово. Со таквите постапки родителите 
ги симнуваат од себе должностите што Бог им ги доверил, и средствата 
што Тој им ги позајмил за да ги вложат кога Тој тоа ќе го побара, им 
ги оставаат на оние што се наоѓаат во редовите на непријателот. Не е 
во согласност со Божјата волја, родителите кои можат да одлучуваат, 
контролата над својот имот да им ја препуштат на своите деца, дури и 
кога децата се верни“. – 1 Сведоштво, 528,529.
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Четврток            3. ноември

5. НАЈБЕЗБЕДЕН СЕФ
а. Какво утешно ветување им нуди Христос на сите што склучуваат 

завет со Него преку жртва? Матеј 6:28-33.
_______________________________________________________________________

„Отворете ги вашите срца за да го добиете (Божјото) царство и нека 
службата за него ви биде поважна од сѐ друго. Иако природата на тоа 
царство е духовна, не плашете се дека вашите потреби во овој живот 
ќе останат незадоволени. Ако се посветите на Божјата служба, Оној кој 
ја има сета власт на небото и на земјата ќе се погрижи и за вашите 
потреби...

Додека живеел на оваа земја, Исус се покажал достоен во секој 
момент на Својот живот, на луѓето им ја откривал славата Божја и во 
сè и се потчинувал на волјата на својот Отец. Ако го следиме Неговиот 
пример, Тој нè уверува дека ќе ни се ‘додаде’ сѐ што ни е потребно 
во овој живот. Сиромаштија или богатство, болест или здравје, 
едноставност или мудрост - сето тоа го предвидел кога ни ја ветил 
Својата благодат“.  – Мисли од гората, 99.

„Секој чин на самопожртвуваност за доброто на другите ќе го 
зајакне духот на добродетелство во срцето на давателот, поврзувајќи 
го поблиску со Откупителот на светот“. – Counsels on Stewardship, p. 20.

б. Кој е најефикасниот начин да го зачуваме нашето богатство? 
Дела 3:9,10. 

„Дали сакате да го обезбедите вашиот имот? Ставете го во раката 
што ги носи лузните од клинците при распнувањето. Ако задржите сè 
во ваша сопственост, тоа ќе биде ваша вечна загуба. Ако му го дадете 
тоа на Бога, од тој момент вашиот имот ќе го носи Неговиот натпис. Тој 
е запечатен со Неговата непроменливост“. – Counsels on Stewardship, 
p. 49.

„Ние треба да инвестираме во интересите на небото и секогаш да 
работиме со поглед вперен во небото, ставајќи го своето богатство во 
небесната банка“. – The Signs of the Times, April 4, 1895.

Петок                4. ноември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто парите можат да бидат талент кој открива многу за нашето срце?
2. Опишете една стратегија што сатаната ја планира против чуварите на саботата.
3.  Како ќе бидеме благословени ако ја победиме љубовта кон парите?  
4. Што треба да имаме на ум додека се приближува крајот на времето?
5.  Какво ветување им е дадено на оние кои го чуваат своето богатство на небото?
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7. лекција                 Сабота, 12. ноември 2022

Богатство на небото
„Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, 

и каде што крадците ги поткопуваат и крадат; но собирајте си богатства 
на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги 
поткопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што е богатството ваше, таму ќе 
биде и срцето ваше“ (Матеј 6:19-21).

„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”. – Христовите поуки, 374.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               Адвентен дом, 367-380.
                                             

Недела                  6. ноември

1. РЕЗУЛТАТ НА БЛАГОДАРНОСТ
а. Кои важни чувства треба постојано да одекнуваат во нашите 

срца? Псалм 107:8,15,21,31; Јован 14:1-3.

„Нека секој разбере дека само Божјата љубов може да го одржи 
Неговиот народ верен во самоодрекувањето и самопожртвуваноста 
кои тие се повикани да ги поднесат заради Христа. Често повторувајте 
ги првите три стиха од четиринаесеттата глава на Јован. Овие стихови 
се лек за тага, разочарувања и неволји. Убедувањето дека надежта за 
вечен живот е сигурна предизвикува срцето да се преплави со изрази на 
благодарност”. – The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, p. 5.

б. Што треба да имаме на ум кога ги даваме нашите средства на 
Господа? Псалм 29:1,2.

„Да се дава значи да се живее. Животот што ќе биде сочуван е оној 
живот, кој несебично се посветува во служба на Бога и на човекот. 
Оние што го жртвуваат заради Христа својот живот во овој свет, ќе 
наследат вечен живот”. – Копнежот на вековите, 623,624.

„Покажано ми е дека ангелот записничар верно го запишува секој 
дар кој е посветен на Бога и е ставен во Неговата ризница, како и 
крајните резултати кои се постигнати со помош на тие средства. 
Божјото око ја набљудува секоја паричка посветена за Неговото дело, 
како и подготвеноста или неподготвеноста на оној кој ја дава. Исто 
така и желбата за давањето е запишана”. – Адвентен дом, 368.
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Понеделник              7. ноември

2. РАЗЛИЧНО ОД ОНА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ОЧЕКУВА
а. Кое начело дадено од Исус претставува тајна за посреќен живот? 

Дела 20:35.

„Принципот на оние кои живеат за овој свет е сосем спротивен на 
ова: не само да даваат туку да земаат сè што може од пропадливите 
работи на овој живот. Себичната љубов кон добивката е раководечко 
начело на нивниот живот. Меѓутоа, најчистата радост не се наоѓа 
во богатството и незаситното лакомство, туку таму каде што е 
задоволството и каде што љубовта е основно начело. Илјадници 
од нив го минуваат животот во потчинување на своите желби, но 
срцата им се полни со незадоволство. Тоа се жртви на себичност 
и незадоволство со залудни обиди да најдат задоволување во 
попуштање на телесните желби. На лицето им се гледа дека се 
несреќни, а зад нив останува само пустош, бидејќи не се плодни во 
добрите дела. 

Доколку Христовата љубов го исполнува нашето срце и го 
контролира нашиот живот, лакомството, себичноста и љубовта кон 
задоволствата ќе бидат победени и ќе ни биде вистинско задоволство 
да ја твориме волјата на Оној за чии слуги се сметаме. Нашата среќа 
ќе биде соодветна на нашите несебични дела, на кои ќе нè поттикнува 
Христовата љубов.  

Божествената мудрост воспоставила законитост во планот на 
спасението: секоја преземена активност да има и повратно дејство, 
што го прави делото на добродетелство - во сите негови гранки - 
двоен благослов. Оној кој им дава на сиромашните претставува 
благослов за нив, но со тоа и тој самиот е уште повеќе благословен. 
Својата цел во спасување на грешникот Бог би можел да ја оствари 
и без помош на човекот, но Тој знае дека човекот не може да биде 
среќен ако не учествува во тоа големо дело кое постојано го потсетува 
на самооткажувањето и добродетелството”. – 3 Сведоштво, 382.

б. Како Господ нѐ повикува да поставиме приоритети во нашите 
животи? Матеј 6:19,20.

„(Бог) одредил давањето да стане навика, за да може да се уништи 
влијанието на опасниот и лукав грев на лакомоста. Постојаното 
давање целосно ја уништува лакомоста”. – Адвентен дом, 370.

„Кога ќе исчезнат богатствата што ги јаде молец и ’рѓа расипува, 
Христовите следбеници ќе можат да се радуваат на своето небесното 
богатство, богатството кое не може да пропадне...

На оние што ги растураат Неговите добра, Христос сè уште им дава 
можност да си обезбедат трајно богатство...

Нека вашиот имот оди на небото пред вас. Ставете го своето 
богатство покрај Божјиот престол”. – Христовите поуки, 374,375.
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Вторник               8. ноември

3. ОСНОВЕН УСЛОВ
а. Што треба секој од нас да има на ум во процесот на вистинско 

самопредавање на Христа како подготовка за царството 
небесно? 1 Коринтјаните 15:31.

„Животот на апостол Павле бил постојана борба со себеси. Тој рекол: 
‘Секој ден умирам’ (1 Коринтјаните 15:31). Неговата волја и желбите секој 
ден се бореле со должноста и волјата на Бога. Наместо да ги следи своите 
желби, тој, кога ќе погледнел наназад кон своите битки и победи, можел 
да рече: ‘Добро се борев, патот го завршив, верата ја запазив. Понатаму 
ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, 
праведниот Судија’ (2 Тимотеј 4:7,8).

Христијанскиот живот е борба и напредување. Тоа е борба во која нема 
опуштање; напорите мораат да бидат постојани и истрајни. Мораме да 
се стремиме кон христијански интегритет со неодолива енергија и да се 
одржиме, така што ќе бидеме постојано насочени кон целта. 

Никој нема да биде роден одозгора без непоколебливи, истрајни напори 
од своја страна. Сите мораат да се вклучат во таа битка за себеси; никој 
друг не може да ги води нашите битки. Секој од нас е лично одговорен за 
својата борба“. – Здравје и среќа, 452,453.

„Сакате ли да ги избегнете седумте последни зла? Сакате ли да влезете 
во славата и да го наследите сето она што Бог го подготвил за оние кои Го 
љубат и кои се подготвени да страдаат за Неговото дело? Ако го сакате 
тоа, морате да умрете за да можете да живеете. Бидете подготвени, 
бидете подготвени, бидете подготвени! Морате да поседувате поголема 
подготвеност отколку што сега ја имате, зашто доаѓа денот Господов лут 
со гнев и јарост да ја претвори земјата во пустош и грешниците да ги 
истреби од неа. Жртвувајте се за Господа. Ставете се себеси на Неговиот 
олтар, вашиот имот и сѐ, како жива жртва. Сѐ мора да се даде за да се 
влезе во слава. Собирајте си себеси благо на небото, каде што црвот 
нема пристап ниту рѓата може да го расипе. Овде морате да бидете 
соучесници во Христовите страдања за во идниот живот да бидете 
соучесници во Неговата слава. 

Ако небото се стекнува со страдање, тогаш тоа ќе биде доста евтино. 
На тој пат мораме постојано да се одречуваме од себеси и секој ден да 
умираме за себеси, гледајќи само на Исуса и имајќи ја пред очи постојано 
Неговата слава. Видов дека оние кои неодамна ја примиле вистината 
мораат да знаат што значи да се трпи заради Христа, и дека ќе бидат 
изложени на болни искушенија и делкања, за да се очистат низ сите тие 
страдања и да се подготват да можат да го примат печатот на живиот 
Бог, да го издржат времето на неволјите, да го видат Царот во Неговата 
убавина и да живеат во присуство на Бога и чистите, свети ангели“. – 
Рани списи, 66,67.
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Среда              9. ноември

4. ДОБРА НАВИКА ОД РАНА ВОЗРАСТ
а. Како концептот на самоодрекување се применува дури и на 

децата и младите? Изреки 20:11.
_______________________________________________________________________ 

„Децата кои имаат две или четири години не треба да бидат 
поттикнувани да мислат дека мора да им се даде сè што ќе побараат. 
Родителите треба да им дадат поуки на самоодрекување и никогаш да 
не ги третираат на начин кој ќе ги стави во центар и да мислат дека сите 
нешта се вртат околу нив.  

Многу деца наследиле себичност од своите родители, но родителите 
треба да настојуваат да го искоренат секое влакно на оваа зла склоност 
од нивната природа. Христос дал многу укори до оние кои биле лакоми 
и себични. Родителите треба да настојуваат, на првата појава на себични 
црти на карактерот, без оглед дали во нивна присутност или кога се во 
друштво на други деца, да ги зауздаат и искоренат тие црти од карактерот 
на нивните деца“. – Совети за детето, 132.

„Кога нашите млади на патувањата точно би воделе сметка за 
трошоците, тие би дознале каде исчезнуваат парите. Од нив не може 
да се бара да се лишат од топлиот оброк, како што тоа го правеа првите 
работници во нивниот патнички живот, но сепак можат да поминат 
поевтино отколку што сега мислат дека е потребно. Има луѓе кои се 
ограничуваат и кои се одрекуваат од себе за да можат нешто да дадат 
за Божјото дело. Затоа и работниците во делото треба да се одречат 
од нешто и да ги намалат нивните трошоци колку што е можно”. – 5 
Сведоштво, 400.

б. Наведете пример за тоа како раната обука во штедење била 
спроведена во пракса. 1 Коринтјаните 11:1.

„Кога имав само дванаесет години, знаев што значи да се штеди. Со 
својата сестра научив занает; иако дневно заработувавме само дваесет и 
пет центи, од таа сума успеавме малку да заштедиме како дар за мисијата. 
Така малку по малку штедевме, додека не собравме триесет долари. 
И кога ја разбравме веста за скорото Господово доаѓање проследено 
со повик за луѓе и средства, за нас беше предност на таткото да му ги 
предадеме своите триесет долари со молба да ги вложи во трактати и 
брошури, за да може веста да допре до оние кои живеат во темнина...  

Со парите што ги заработивме на нашиот занает, јас и сестра ми се 
обезбедивме со облека. Ги дававме нашите пари на мајка ми велејки: 
‘Купи ни таква облека за да остане нешто од парите и за мисинерска 
работа’. И мајката правеше така, поттикнувајќи во нас мисионски дух”. – 
Адвентен дом, 384.
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Четврток             10. ноември

5. ПРОДОЛЖЕТЕ КАКО ШТО СТАРЕЕТЕ
а.  Како што младите треба да собираат богатства на небото, како 

тоа треба да го прават и постарите? Псалм 116:14,15; Лука 
12:33,34.

„Ги повикувам старите луѓе кои заминуваат од овој живот правилно 
да ги распоредат Господовите добра пред да заспијат во Христа. Имајте 
на ум дека сте Божји повереници. Дајте му го за време на својот живот 
она што е Негово. Не заборавајте да го направите ова додека сè уште сте 
при чиста совест. Кога ќе влеземе во старост, наша должност е да им го 
распоредиме својот имот на установите кои Бог ги подигнал. 

Сатаната се труди со сите свои сили Господовото дело да не дојде до 
средствата кои му се потребни. Многумина ги вложуваат своите таланти 
во земни потфати, додека на Божјото дело му е потребен секој долар 
поради ширење на Неговата вистина и прославување на Неговото име. 
Ве прашувам: не треба ли да стекнуваме богатство на Небото во ќеси 
кои нема да скапат? Посебно би сакала да ги потсетам старите луѓе кои 
набрзо ќе го распоредат својот имот, да се сетат на оние кои работеле 
совесно со Речта и науката. Вложете ги своите пари така што ќе можат 
оттаму да се вложат во Божјото дело ако се изгуби здравјето или животот. 
Со тоа ќе им ги дадете на менувачите и тие постојано ќе растат... 

Вашите срца нека бидат прави пред Исуса. Иако можеби себеси се 
сметате за најмал од сите светии, сепак вие сте органи на Христовото 
тело и преку Него сте станале Негово човечко орудие кое ја има покрај 
себе сета извонредност и сила на небесните суштества. Секому му е 
доделено некое место на должност, не поради Неговите тесни и себични 
интереси, туку за влијанието на секој да биде сила за сите. Кога навистина 
би верувале дека секој од нас е гледиште за светот, ангелите и луѓето, зар 
не би, како членови на црквата, манифестирале поинаков дух од оној 
што сега го манифестираме? Зар не би биле жива и делотворна црква”? 
– 7 Сведоштво, 295,296.

Петок                 11. ноември

     ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кога размислуваме за Божјата добрина кон нас, како треба да одговориме 

на тоа?
2. На кои конкретни начини треба да покажам поголемо самоодрекување за 

доброто на другите?
3. Во кои аспекти од мојот живот треба поефикасно да го одразувам 

секојдневното умирање на апостолот?
4. Како може децата да се научат на радоста на самоодрекувањето?
5. Како што минуваат годините, кој повик постојано ни одекнува?
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8. лекција       Сабота, 19. ноември 2022

Десетокот и првините

„Секој десеток... нека Му биде посветен на Господа“ (Левитска 
27:32).

„Десетокот е свет, кој Бог го одвоил за Себе”. – Counsels on Stewardship, p. 93.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                      Gospel Workers, pp. 222–228. 
                                      

Недела                  13. ноември

1. ОД ДЕНОВИТЕ НА СОЗДАВАЊЕТО
а. На кој начин Бог издвоил дел од Едемската градина за Себе? 

Создавање 2:16,17. Како ова се споредува со десетокот? Малахија 
3:7,8.

_______________________________________________________________________ 

„Господ во Едем создал секакви дрва пријатни за гледање и добри за 
јадење и им заповедал на Адам и Ева слободно да ги уживаат Неговите 
дарови. Сепак, направил еден исклучок. Не смееле да јадат од дрвото на 
познавање на добро и зло. Тоа дрво Бог го издвоил како постојан потсетник 
дека Тој е сопственик на сè. Со тоа им дал прилика да ја покажат својата 
вера и доверба во Него со совршена покорност кон Неговите заповеди.  

Исто е и со Божјите барања кон нас. Тој го предава Своето богатство во 
рацете на луѓето, но бара од тоа верно да се одвојува десеток за Неговото 
дело. Тој бара овој дел да се стави во Неговата ризница. Тоа треба да Му 
се предаде Нему како Негова своина; тоа е свето и треба да се користи на 
свети цели за издржување на оние кои ја носат веста на спасение во сите 
делови на светот”. – 6 Сведоштво, 386.

б. Каква била практиката на првите патријарси во однос на десеттиот 
дел од нивниот приход? Создавање 14:18-20; 28:20-22.

„Системот на десеток не потекнува од Евреите. Уште од најстари 
времиња Господ полагал право на десеттиот дел и тоа секогаш било 
признато и почитувано”. – Патријарси и пророци, 525.
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Понеделник              14. ноември

2. ВО ЕВРЕЈСКАТА ЕКОНОМИЈА
а. Кои конкретни упатства ѝ биле дадени на раната еврејска 

нација во врска со десетокот? Левитска 27:30-32. Како е 
нагласен овој принцип во сите векови? Малахија 3:10.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Во еврејскиот систем една десетина од народните приходи се 
изделувала за потребите на јавното богослужение... 

И кога Израелците биле организирани како нација, законот за 
десеток е потврден како Божја уредба и од почитувањето на таа уредба 
зависела нивната благосостојба...

‘Секој десеток е Господов’. Тука е употребен ист облик на изразување 
како и во заповедта што се однесува на празнувањето на саботата: 
‘А седмиот ден е сабота Господова, ден на твојот Бог’ (Излез 20:10). 
Еден одреден дел од времето и од средствата доверени на луѓето Бог 
задржал за себе и човекот не може ниеден од тие делови да задржи за 
себе а да не се огреши”. – Патријарси и пророци, 525,526.

б. Што се барало пред да може се приложи десетокот? Излез 
22:29; 34:26 (прв дел); 2 Летописи 31:5,6.

„Дури и пред да биде можно да се приложи десеток, на Бога му се 
оддавало признание за Неговите благослови. Првиот меѓу земните 
плодови што би узреал, му бил посветуван Нему. Првата волна при 
стрижењето на овците, првото жито од гумно, првото масло и првото 
вино, биле изделувани за Господа; исто така и секое прво добиено 
младенче од добитокот и од стадото; за првородениот син е давана 
откупнина. Првите плодови морале да се изнесат пред Господа во 
Светилиштето и тие им припаѓале на свештениците. 

Така народот постојано бил потсетуван дека Господ е вистински 
сопственик на нивните ниви и на нивните стада овци и говеда, дека 
Тој со благотворните зраци на сонцето и дождот им овозможил сеидба 
и жетва, дека Тој е Творец на сè што имаат и дека нив ги сторил само 
повереници на Неговите добра. 

Израелците, натоварени со првите плодови од своите ниви, 
овоштарници и лозја, кога се собирале пред Светилиштето, тоа 
претставувало јавно признавање на Божјата добрина”. – Патријарси 
и пророци, 526.

„Покрај десетокот, Господ бара и првина од сите наши приноси. 
Тој го резервирал тоа за Себе за со тоа да биде обемно поддржано 
Неговото дело на земјата. Божјите слуги не треба да бидат ограничени 
со недоволно снабдување”. – 6 Сведоштво, 384.
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Вторник              15. ноември

3. ВЕЧНИ ПРИНЦИПИ
а. Што било вклучено меѓу реформите направени во времето на 

Немија? Немија 10:34-37; 12:44.
_______________________________________________________________________ 

б. Која практика на фарисеите ја одобрил Христос? Матеј 23:23. 
Зошто принципот на десеток е применлив и во новозаветната 
ера? Евреите 7:1-5,8,20,21.

„Новиот завет не го обновува законот за десетокот, како што тоа не 
е случај ниту со саботата; бидејќи важноста на двете институции се 
подразбира и нивната длабока духовна поврзаност е објаснета.

Бог за себе во целост одвоил еден дел од нашите средства и нашето 
време. Да се игнорираат овие барања значи да се краде од Бога“.  – The 
Review and Herald, May 16, 1882.

„Десетокот треба да му биде посветен на Бога. Неговите барања се на 
прво место. Ние не ја извршуваме Неговата волја ако Му го посветиме 
она што останува откако ќе ги задоволиме сите наши потреби. Пред 
да се потроши кој било дел од нашиот приход, треба да го издвоиме и 
да Му го дадеме Нему она што Му припаѓа. Кога ќе го направиме тоа, 
остатокот ќе биде осветен и благословен за наша сопствена употреба. 
Но, ако го задржуваме она што Тој го смета за Негово, проклетство 
почива на она што ни останало, и ние сме запишани во небесните книги 
како виновни за грабеж. Бог на човекот му дава девет десетини, но 
бара една десетина да биде посветена за свети цели - како што му дал 
на човекот шест дена за својата работа, а седмиот ден го резервирал за 
Себе“. – Pacific Union Recorder, October 10, 1901.

„Додека ние како народ се трудиме верно да му го посветиме на Бога 
времето што Тој го одвоил за Него, зарем не треба да му го вратиме и 
делот од нашите средства што Тој го бара?... 

Десетокот од сите наши приходи му припаѓа на Господ. Тој дел го 
резервирал за Себе да го користи за религиозни цели. Тој е свет. Тој не 
прифаќа ништо помалку од тоа и во тоа нема исклучок”. – Counsels on 
Stewardship, pp. 66, 67.

„Помалите и поголемите потоци на добродетелство треба постојано 
да течат. Божјото провидение е далеку пред нас и иде многу побргу 
од нашите дарови. Себичноста, гордоста алчноста и раскошот го 
попречиле патот по кој треба да се шири и изградува Божјото дело. 
Целата црква има света должност во секоја гранка на делото. Ако 
нејзините членови се угледаат на Христа, тие ќе се откажат од своите 
склоности кон раскош, љубовта кон облеката, кон елегантни куќи и скап 
мебел. Адвентистите на седмиот ден мораат да имаат многу повеќе 
понизност”. – 7 Сведоштво, 296.
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Среда               16. ноември

4. ПРЕДУПРЕДУВАЊА ДО НАС
а. Како се поврзува принципот на давање десеток со осмата 

заповед? Излез 20:15; Малахија 3:8,9.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Бог ја става Својата рака на сè што имаат луѓето, зборувајќи: Јас сум 
сопственик на цела вселена и сите тие богатства се мои. Десетокот кој вие 
го задржувате за себе, Јас го одредив за издржување на Моите слуги во 
нивното дело на отворање на Светото Писмо на оние кои се во темнина 
и кои не го разбираат Мојот закон. Употребувајќи го Мојот резервиран 
фонд за да ги задоволите своите барања, вие им ја ускративте на душите 
онаа светлина за која Јас се погрижив да ја примат. Ви се пружаше прилика 
да ја покажете Својата верност кон Мене, но вие не го направивте тоа. 
Вие Ме крадевте; го крадевте Мојот резервен фонд. ‘Со проклетство сте 
проколнати’ (Малахија 3:9)“. – 6 Сведоштво, 387.

б. Како се поврзува принципот на давање десеток со осмата 
заповед? Излез 20:15; Малахија 3:8,9.

_______________________________________________________________________ 

„Десетокот е издвоен за посебна употреба. Тој не смее да се смета како 
фонд за сиромашните. Тој треба да биде посебно посветен за помош на 
оние кои ја носат Божјата порака до светот; и не треба да се отстапува од 
таа цел“. – Counsels on Stewardship, p. 103.

„Никој да не се чувствува слободен да го задржи својот десеток за да 
го користи како што смета дека е соодветно. Човек не смее да го користи 
десетокот за себе дури и во итни случаи, ниту да го употребува како што 
му одговара, дури и ако мисли дека со тоа го помага Господовото дело“. 
– Gospel Workers, p. 225.

„Добив многу јасна и одредена порака за нашиот народ. Ми беше 
заповедано да им кажам дека прават грешка користејќи го десетокот 
за различни цели кои, иако се добри сами по себе, не се целта за која 
Господ рекол дека десетокот треба да се користи. Оние кои го користат 
десетокот на овој начин, отстапуваат од Господовото уредување. Бог ќе 
им суди за овие работи. 

Некои мислат дека десетокот може да се употреби за училишни 
цели. Други, пак, сметаат дека промоторите и колпортерите треба да се 
издржуваат со десетокот. Но, голема грешка се прави ако десетокот не се 
употребува за она за што е наменет - за издржување на проповедниците. 
Денес на терен треба да има стотина квалификувани работници, таму 
каде што сега има само еден)“. – Gospel Workers, p. 226.
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Четврток            17. ноември

5. НАШ ПРВ ФИНАНСИСКИ ПРИОРИТЕТ
а. Кој е клучот за духовниот и световниот просперитет? Матеј 6:33.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Бог не само што го бара десетокот за Себе, туку ни кажува и на кој 
начин треба истиот да се одвои за Него. Тој вели: ‘Почитувај Го Господа со 
својот имот и со првините на сиот свој приход’ (Изреки 3:9). Ова не учи 
дека треба да ги трошиме нашите средства за себе и да му го донесеме 
остатокот на Господа, дури и ако сакаме да бидеме чесни во десетокот. 
Божјиот дел мора прво да се одвои. Упатствата дадени од Светиот Дух 
преку апостол Павле во врска со приносите содржат принцип што важи 
и за десетокот: ‘Во секој прв ден од седмицата секој од вас да оддели и 
остави кај себе колку што може’ (1 Коринтјаните 16:2). Тука се вклучени 
и родителите и децата. Пораката не е упатена само кон богатите, туку и 
кон сиромашните“. – The Review and Herald, November 10, 1896.

б. Што ни кажува Бог за она што е Негово? Малахија 3:10.

„Нека Господовиот народ верно дава десеток, и нека секој, од 
родителите до децата, ги издвои за Господ парите кои толку често се 
трошат за самозадоволување. Господ нѐ направил Негови управители. 
Тој ги ставил Своите средства во наши раце заради нивно верно 
распоредување. Тој бара од нас да Му го вратиме она што му припаѓа. 
Тој десетокот го одвоил како свој дел, кој ќе се користи за ширење на 
Евангелието до сите делови на светот. Браќа и сестри мои, признајте ја и 
отфрлете ја својата себичност и донесете му ги вашите дарови и приноси 
на Господа. Донесете му го и десетокот што сте го задржале. Дојдете 
и признајте ја вашата небрежност. Искушајте го Господа како што ве 
повикал да направите“. – The Review and Herald, November 23, 1905.

Петок               18. ноември
 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Која поука од Едем го илустрира принципот на десетокот?
2. Како требало Евреите да ги признаат Божјите барања пред да ги вратат 

своите десетоци во Божјата ризница?
3. Зошто системот на десеток е применлив во новозаветната ера?
4. Што би се случило доколку секој христијанин верно плаќа  десеток?
5. Како верното десеткување им користи на сите. 
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9. лекција          Сабота, 26. ноември  2022

Дарови на благодарност и 
грижа за сиромашните

„Што да Му дадам на Господ за сите негови добрини што ми ги 
направи мене“ (Псалм 116:12).

„Нашето несебично добродетелство, нашите доброволни дарови, 
треба да биде доказ дека вистината делува на нашето срце”. – The 
Review and Herald, July 14, 1904.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                3 Сведоштво, 390-399; 
                                                                                         4 Сведоштво, 462-476.

Недела                      20. ноември

1. СЀ МУ ПРИПАЃА НА ТВОРЕЦОТ 
а. Што треба да имаме на ум кога размислуваме кој поседува сè што 

постои на овој свет? Псалм 95:3-5; Изреки 3:9; 1 Коринтјаните 6:19 
(последен дел), 20.  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Бог ја ставил раката на сè, и на човекот и на неговиот имот, бидејќи сè 
му припаѓа Нему. Тој вели: ‘Јас сум сопственик на светот, универзумот е 
Мој, и барам од тебе да ги посветиш на Мојата служба првите плодови 
од сето она што Јас, преку Мојот благослов, го направив да дојде во 
твоите раце’“. – Counsels on Stewardship, p. 72.

„Кога нашиот народ би го вложил во Божјото дело оној дел на парите 
кој му е доверен, а кој го троши за остварување на своите себични 
желби во идолопоклонство, тој би собрал богатство на небото и би го 
извршил делото што Бог го очекува од него. Меѓутоа, како и оној богат 
од приказната, тој живее раскошно. Парите што му ги доверил Бог да ги 
употреби за Негова слава, тој ги троши во расипништво. Тој не застанува 
да размисли за своите одговорности кон Бога. Тој не размислува 
дека судниот ден е блиску во кој мора да ја даде сметката за своето 
управување”. – Адвентен дом, 367.
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Понеделник            21. ноември

2. БЛАГОДАРНИ, ДОБРОЛОВНИ И ЖРТВИ ЗА ПРЕСТАП 

а. Што нѐ учи Библијата за давањето? Псалм 50:14; 116:12.

„Јаков чувствувал дека Бог му поставил извесни барања што мора да 
ги исполни и дека треба со нешто да возврати за посебните знаци на 
Божјата наклоност кон него. Така и секој благослов што ни е подарен 
нам бара со нешто да му одговориме на Оној од кого потекнува секој 
добар дар и секоја благодат што ја примаме...

Нашето време, нашите способности и нашиот имот треба да му ги 
посветиме на Оној што ни ги дал тие благодати. Во секое ослободување 
од некоја неволја, во секоја нова и неочекувана примена благодат и 
милост, треба да ја видиме Божјата добрина; и нашата благодарност 
треба да ја покажеме не само со зборови туку, како Јаков, со дарови и 
со жртви наменети за напредок на Неговото дело. Како постојано што 
ги примаме Божјите благослови, така постојано треба и да даваме.” – 
Патријарси и пророци, 187,188.

б. Зошто Езекија видел потреба од реформа во Јуда? 2 Летописи 
29:1-7,27-33. Каква реформација ни е потребна и денес?

„Меѓутоа, постои голема немарност во поглед на оваа должност. 
Многумина ги ускратуваат средствата кои Бог со право ги очекува 
и на тој начин Го крадат Бога. Раководејќи се според себичноста на 
своето срце, тие не даваат десеток од сè, што Господ со право го бара. 
Тие дури на годишните собири не ги принесуваат своите дарови на 
благодарност, доброволни прилози и жртви за престап. Многумина 
излегуваат пред Господа со празни раце. ‘Смее ли човекот да Му 
задржува на Бога? А вие Мене ми задржувате и потоа прашувате: во 
што Ти задржуваме? Во десетокот и во приносот’ (Малахија 3:8)”. – 3 
Сведоштво, 510.

„Донесете ги вашите жртви за престап, вашите жртви за 
благодарност и вашите доброволни прилози; понижете ги вашите 
срца пред Господа, и Тој секогаш ќе биде подготвен да ве прими и да 
ви прости”. – The Review and Herald, July 8, 1880.

„(Господовите) гласници не смеат на тој начин да бидат 
попречувани во својата работа на проповедање на Речта на животот. 
Во проповедање на вистината тие треба да имаат средства кои ќе ги 
вложат за ширење на делото во вистинско време, за да се постигне 
најдобро и најспасоносно влијание. Мораат да се вршат дела на 
милосрдие, мора да им се помогне на сиромашните и напатените. 
За таа цел треба да се наменат даровите и прилозите. Ова мора да се 
прави посебно во новите полиња каде сè уште не е издигнато знамето 
на вистината”. – 6 Сведоштво, 384.
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Вторник               22. ноември

3. ЛЕВИТСКА ДАРЕЖЛИВОСТ
а. Како Бог ги споил должноста и благословот? Изреки 11:24,25.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„Левитскиот систем се одликувал со посветување на имотот. Кога 
за десетокот зборуваме како за критериум на еврејските давања за 
верски цели, ние не зборуваме со доволно разбирање. Господ ги 
ставал Своите барања над сè друго. И речиси во секоја поединост тие 
се потсетувани на Дародавецот да му го вратат она што Тој го бара...

Некои совесни поединци Му враќале на Бога третина од сите свои 
приходи за верски цели и за сиромашните. Прилози се барани не 
само од посебните слоеви на општеството туку од сите, во сооднос со 
она што го поседувале“. – 4 Сведоштво, 467,468.

„Секогаш, во било кој период од земската историја, кога 
припадниците на Божјиот народ со задоволство и доброволно го 
манифестирале Неговиот план на систематско добродетелство во 
своите дарови и прилози, би можеле да се осведочат дека ветениот 
напредок ги следи нивните напори токму во сооднос со нивната 
послушност. Секогаш кога ги признавале Неговите барања и ги 
извршувале, славејќи Го со сè што имале, нивните амбари биле полни 
со изобилство“. – 3 Сведоштво, 395.

б. Што никогаш не треба да заборавиме кога даваме парични ветувања и 
завети? Проповедник 5:4,5; Псалм 66:13,14.

_______________________________________________________________________ 

„Господ сака членовите на Неговата црква своите обврски кон Него 
да ги сметаат исто толку задолжителни како и своите долгови кон 
некој трговец или кон било кој. Секој нека го преиспита својот живот 
за да види да не занемарил да исполни некој свој завет; и тогаш 
нека вложи краен напор за да плати сè ‘до последен денар’, зашто 
на крајот сите ќе мораме да се најдеме пред судот на кој ќе може 
да се одржи само исправноста и вистината“. – 4 Сведоштво, 476.

„Бог целосно издвоил одреден дел од нашето време и нашите 
средства за Себе. Да се игнорираат овие барања значи да се ограби 
Бог. Христијаните се фалат дека нивните привилегии далеку ги 
надминуваат оние од еврејската ера. Дали тогаш треба да бидеме 
задоволни да даваме помалку за Божјото дело од Неговиот древен 
народ? Десетокот бил само дел од она што го давале. Од нив се 
барало бројни други дарови, освен доброволниот дар или дарот 
на благодарност, кој тогаш, како и сега, беше трајна обврска“. – The 
Review and Herald, May 16, 1882.
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Среда

4. ВТОРИОТ ДЕСЕТОК 
а. Кој бил  вториот десеток во еврејската економија - и која била 

неговата цел? Второзаконие 14:22,23,27-29; 26:12,13.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„За да се поттикне народот да доаѓа на богослуженијата и да им се 
помогне на сиромасите, бил заведен уште еден десеток од целокупниот 
приход. Во врска со првиот десеток, Господ рекол: ‘А на Левиевите синови, 
ете, Јас им дадов како дел десеток од сè, што има Израел’ (Броеви 18:21). 
А за вториот десеток Тој наредил: ‘Пред Господ, твојот Бог, во место, што 
Тој ќе го одбере, за да престојува името Негово; таму јади од десетокот 
од пченицата твоја, од виното твое и од маслото твое, и првородените 
од крупниот и од ситниот твој добиток, за да се научиш да се плашиш 
од Господ, твојот Бог, во сите денови’ (Второзаконие 14:23,29; 16:11-
14). Тој десеток, или соодветна вредност во пари, морале секоја втора 
година да го донесат во местото каде што се наоѓало Светилиштето. 
Откако на Бога му е принесена жртва благодарница и одреден дел му е 
даден на свештеникот, поклониците од преостанатиот дел приредувале 
верска гозба на која биле повикувани Левитите, странците, сирачињата 
и вдовиците. На тој начин на годишните празници се водела грижа за 
жртвите благодарници и за гоштавање на присутните, а народот бил 
привлечен во друштво на Левитите и свештениците да ги упатат и да ги 
охрабрат да му служат на Бога. 

Меѓутоа, секоја трета година овој друг десеток е употребуван дома за 
гостење на Левитите и сирачињата... (Второзаконие 26:12). Тој десеток 
претставувал фонд за добротворни цели и за негување на гостољубивост“. 
– Патријарси и пророци, 530.

б. Како вториот десеток му користел на давателот во духовна смисла, 
и на кој начин може да биде благослов денес? Изреки 19:17.

„Посветувањето на десеттиот дел од сиот приход на Бога, било од 
овоштарникот или од жетвата, од крупниот или ситен добиток, од 
умствената или физичка работа, посветувањето на втор десеток за 
помош на сиромасите или некоја друга добротворна цел, имало за цел 
да го потсетува народот на вистината дека Бог е сопственик на се и дека 
луѓето имаат предимство да бидат канали на неговите благослови. Со 
таквото воспитување се искоренувала секоја теснограда себичност, 
а се развивале широкоградост и благородност на карактерот“. – 
Воспитување, 44.

„Ќе има многу можности да се користи вториот десеток за сериозна 
мисионерска работа на нови места“. – Manuscript Releases, vol. 7, p. 139.

 

23. ноември
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Четврток             24. ноември

5. ДАВАЊЕ ВО ВИСТИНСКИОТ ДУХ
а.   Што треба да сфатиме кога даваме средства за Божјото дело? Марко 

12:41-44. Како можеме да ја одредиме сумата за првините (првите 
плодови) и другите дарови? Второзаконие 16:17.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  „’Колку му должиш на мојот Господар?’ (Лука 16:5). Невозможно 
е да се каже. Сè што имаме е од Бога. Тој става рака на нашиот 
имот и кажува: ‘Јас Сум вистинскиот Сопственик на целата вселена; 
сето ова е Мое. Посветете ги на Мене десетоците и даровите. Кога 
тоа ќе го донесете како гаранција за вашата верност и покорност 
на Мојата суверена моќ, Моите благослови ќе го зголемат 
вашиот имот и ќе имате во изобилие’“. – 9 Сведоштво, 245.

„Прилозите што се барале од Евреите за верски и доброволни 
цели изнесувале полна четвртина од целокупните нивни приходи. 
Можело да се очекува толку високите дажбини да го осиромашат 
народот; но напротив, верното исполнување на овие прописи 
всушност претставувало еден од условите на нивниот напредок и 
благосостојба“. – Патријарси и пророци, 527.

б. Каков став би сакал Господ секој од нас да покаже кога дава? 2 
Коринтјаните 9:6,7; Матеј 6:1-4.

„На Бог не му требаат нашите приноси. Не можеме да Го збогатиме 
со нашите дарови. Псалмистот вели: ‘Но од Тебе е сè, и добиеното 
од Твојата рака Ти го дадовме’ (1 Летописи 29:14). Сепак, Бог ни 
дозволува да го покажеме нашето ценење на Неговата милост 
со самопожртвувани напори да го пренесеме истото на другите. 
Ова е единствениот начин на кој можеме да ја покажеме нашата 
благодарност и љубов кон Бога. Тој не предвидел друг начин“. – 
Counsels on Stewardship, pp. 18, 19.

Петок              25. ноември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1.  Зошто Господ бара од нас да Му ги дадеме нашите првини?
2. Какви видови дарови ни пропишува Господ денес?
3. Што можеме да научиме од примерот на Евреите во врска со давањето?
4. За какви цели може да се користи вториот десеток денес? 
5. Како се мери вредноста на дарот во Божјите очи?
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Сабота, 3. декември 2022 

Дар во првата сабота за црквата во 
Кастељон, Шпанија

Шпанија, позната и како Кралство 
Шпанија, е суверена членка на 
Европската Унија. Нејзиниот облик на 
владеење е парламентарна монархија. 
Оваа сончева, климатски разновидна 
земја го дели Пиринејскиот Полуостров со 
Португалија. Нацијата зафаќа површина од 
504.645 км², со население над 47 милиони. 
Кастиљскиот или шпанскиот е официјален јазик. 
Околу 96% се изјаснуваат дека се римокатолици, но само 
околу 20% од нив тврдат дека ја практикуваат својата вера. 

Во 1958. година, во Барселона беше организирана првата група на 
РДАСД. Тогаш немаше слобода на совеста во нашата земја, но денес сме 
благодарни што уживаме во овој благослов. Градот Малага наскоро стана 
центар на нашата работа, а подоцна Мадрид, главниот град. Развојот на 
црквата беше бавен, но со Божјо водство беше поставен цврст темел.

Почнувајќи од 2000. година, Шпанија ги отвори вратите за имигрантите, 
и браќата од Романија, Украина, Молдавија и од Америка почнаа да 
пристигнуваат. Беше убаво да се видат верници од различни земји и јазици 
кои доаѓаат тука да заработат за живот. Тие го носеа во нивните срца 
богатството на сегашната вистина во оваа католичка земја.

Набрзо се соочивме со проблемот да најдеме доволен простор за 
сите верници. Изнајмувањето на простории беше првото решение, но тие 
простории набрзо станаа мали со континуирано доаѓање на десетици, дури 
и стотици браќа, особено во главниот град. Се соочивме со голем предизвик.

Потоа, во 2019. година, службениците во Шпанското поле, во целосна 
хармонија со црквата во градот Кастељон де ла Плана – град на источниот 
брег - одлучија да купат имот приспособен на сегашните и идните потреби на 
црквата. Овој имот е веќе купен, но има потреба од голема реконструкција 
- за што е потребна голема сума пари - а нашите средства се ограничени. 
Поради оваа причина, апелираме до нашите браќа, сестри и пријатели 
кои посетуваат саботно училиште ширум светот да дадат великодушно за 
црквата во Кастељон.

„Кој дели изобилно, сè повеќе има“ (Изреки 11:24). Ви благодариме 
однапред.

Вашите браќа и сестри од Шпанија
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10. лекција          Сабота, 3. декември 2022

Божјото складиште: Неговата 
црква

„Вие кои како живи камења сте вградени во духовен дом, 
свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои Му се на Бога 
пријатни преку Исус Христос“ (1 Петрово  2:5).

„Христовата црква е многу драгоцена во Неговите очи. Таа е ризница 
што ги содржи Неговите драгоцености, трло што го опкружува Неговото 
стадо”. – The Faith I Live By, p. 280.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                  Делата на апостолите, 9-16.

Недела                        27. ноември

1. ТРЛО ЗА ХРИСТОВОТО СТАДО
а. Зошто Бог има црква на земјата? 1 Петрово 2:5,9.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Црквата е Божјо орудие за спасение на луѓето. Таа е организирана да 
служи и нејзина задача е да му го објави евангелието на светот. Божја 
намера уште од почеток е светот преку Неговата црква да го спознае 
совршенството на Неговата добрина, милост и моќ. Членовите на 
црквата, што Тој ги повикал од темнината во Неговата чудесна светлина, 
треба да ја одразуваат Неговата слава. ‘Црквата е ризница на богатството 
на Христовата благодат; и преку црквата Божјата љубов конечно ќе им се 
открие дури и на „на началствата и властите небесни’ (Ефесјаните 3:10)“. 
– Делата на апостолите, 9.

б. Кои особини се неопходни во Божјата вистинска црква? 
Откровение 14:12; Ефесјаните 4:4-6.

„Ние треба да се обединиме, но не на платформа на заблуда“. – 
Manuscript Releases, vol. 15, p. 259.
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Понеделник              28. ноември

2. СИГУРНО ПРИБЕЖИШТЕ
а. Бидејќи само Христовото присуство (Јован 15:4,5) во нашето 

срце може да нè обедини во вистината, кој пример на првите 
ученици никогаш не треба да го заборавиме? Дела 1:13,14; 
2:46; 4:32.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„(Дванаесетте апостоли) биле собрани заедно со своите мани, со 
сите наследени и стекнати склоности кон злото, но Сепак, во и преку 
Христа тие требало да живеат во Божјото семејство, учејќи да станат 
едно во верата, учењето и духот. Тие ќе имаат свои проби, свои навреди 
и различни мислења, но меѓу нив не можело да има неслога, додека 
Христос бил во нивното срце. Неговата љубов би ги навела да се љубат 
еден со друг; поуките на Учителот би ги воделе да ги усогласат сите 
разлики, донесувајќи ги учениците во единство, така што на крај биле 
еднодушни и истомисленици“. – Копнежот на вековите, 296.

б. Какви одговорности има секој од нас кога го посветува својот живот 
на Христа? 1 Тимотеј 3:15.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Мошне е тесна и света врската помеѓу Христа и Неговата Црква - Тој 
е младоженец, а Црквата невеста; Тој е глава, а Црквата тело; врската со 
Христа, според тоа, вклучува и врска со Неговата Црква. 

Црквата е организирана да служи; и во животот кој е посветен 
на службата за Христа, врската со Црквата е еден од првите чекори. 
Предаденоста на Христа бара верно исполнување на должностите во 
Црквата“. – Воспитување, 268,269.

в. Каква привилегија му се дава на секој член на вистинската Божја 
црква? 1 Јованово 1:7; Евреите 10:24,25.

_______________________________________________________________________ 

„Проповедањето е само мал дел од работата што треба да се направи 
за спасение на душите. Божјиот Дух го убедува грешникот во вистината 
и го става во рацете на црквата. Проповедниците можат да  го направат 
својот дел, но тие никогаш не можат да ја вршат работата што треба да ја 
врши црквата. Бог бара Неговата црква да се грижи за оние кои се млади 
по вера и искуство, да ги посетува, да не води празни разговори со нив, 
туку да се моли со нив и да им упатува зборови кои се како ‘златно 
јаболко во сребрена кошничка’ (Изреки 25:11)“. – Evangelism, p. 352.
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Вторник              29. ноември

3. ПОВИКАНИ ДА СЛУЖИМЕ
а. Која должност на верниците често се занемарува? Псалм 60:4.
_______________________________________________________________________

„Во многу наши организирани цркви, знамето на вистината се 
влече во прашина затоа што членовите не му служат на Бога, туку 
на сопственото задоволство. Тие работат преку влијанието што ја 
опкружува душата. Со поука и пример, во самозадоволување, во 
своите световни навики на облекување, со зборовите и постапките, 
тие сведочат против вистината, против самоодрекувањето, против 
Христовата кротост. Тие се духовно студени и далеку од Христа. 
Доколку одеа по Христовите стапки, тие би биле учесници во Неговото 
самоодрекување, во Неговото самопожртвување, со цел да ги 
подигнат и спасат душите кои се подготвени да загинат“. – Manuscript 
Releases, vol. 19, p. 173.

б. Каков е повикот на секој Христов следбеник? 2 Тимотеј 2:1-4.
_______________________________________________________________________ 

„Христовата црква е организирана да служи; нејзината лозинка 
е: ‘Да се служи’. Нејзините членови се војници, кои мораат да бидат 
обучени за борба под раководство на Капетанот на нашето спасение. 
Христијанските проповедници, лекарите и учителите, имаат задача 
поголема отколку што многумина воопшто сфаќаат. Тие не треба 
само да им служат на луѓето, туку да ги поучуваат како и тие да 
им служат на другите. Не е доволно само да дадат инструкции за 
правилните принципи, туку треба да ги воспитуваат своите слушатели 
да ги пренесуваат тие принципи и на другите. Доколку не се спроведе 
во животот и не се пренесе на другите, вистината ги губи својата 
животворна моќ и исцелувачка сила. Нејзиниот благослов ќе биде 
задржан единствено, доколку таа биде споделена“. – Здравје и среќа, 
148,149.

в. Што помага за обединување на црквата? Галатјаните 6:2; 
Ефесјаните 4:1-3.

„Црквата никогаш не може да ја достигне позицијата што Бог сака 
да ја достигне, сѐ додека нејзините членови не се обединат со врски 
на сочувство со своите мисионерски работници. Никогаш нема да 
постои единство за кое се молел Исус додека не постои духовност 
во мисионерската работа и додека црквата не стане агенција за 
поддршка на мисијата. Напорите на мисионерите нема да успеат 
додека членовите на локалната црква не ја сфатат обврската што 
лежи врз нив да им дадат на тие мисионери срдечна поддршка, не 
само со зборови, туку и со дела“. – Counsels on Stewardship, pp. 47, 48.
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Среда               30. ноември

4. РАСТ И РАЗВОЈ
а. Како вдахновението го прикажува растот и развојот на верникот 

и црквата? Ефесјаните 2:19-22; 4:14-16; 1 Коринтјаните 3:9-13.
_______________________________________________________________________

„Бог ја става на проба секоја душа која тврди дека верува во Него. 
На сите им се доверени таланти. Господ им ги дал Своите добра на 
луѓето да тргуваат со нив. Тој ги направил Свои повереници и им дал 
пари, куќи и земја. И сето тоа треба да се смета за Господов имот и да 
се употреби за напредок на Неговото дело, за подигање на Неговото 
царство во овој свет. Тргувајќи со Господовите добра, мораме да 
бараме мудрост од Него за Неговиот свет имот да не го употребуваме 
за издигнување на самите себе и за задоволување на своите себични 
желби. Големината на доверениот имот е различен; меѓутоа, тие што 
добиле најмалку дарови не би смееле да помислат заради тоа што 
даровите им се мали, дека не треба да дадат ништо“. – 9 Сведоштво, 
245,246.

„Нашето дело не се издржуваше со големи дарови или наследства, 
бидејќи меѓу нас имаше малку богати. Која е тајната на нашиот 
напредок? Ние напреднавме под команда на Капетанот на нашето 
спасение. Бог ги благослови нашите здружени напори. Вистината се 
прошири и процвета. Институциите се намножија. Семето од синап 
порасна во големо дрво. Организацискиот систем се покажа како 
голем успех. На систематската дарежливост се пристапи во согласност 
со библискиот план. Телото на црквата беше ‘составено и склопено и 
сврзано преку сите дарувани врски’ (Ефесјаните 4:16)“. – Testimonies 
to Ministers, p. 27.

б. Што овозможува талентите и средствата кај верниците да се 
искористат на најефикасен начин? 1 Коринтјаните 1:10; 14:40. 
Од друга страна, што е тоа што предизвикува големи загуби 
кај многумина што ја празнуваат саботата? 

_______________________________________________________________________

„О, колку сатаната би се радувал да влезе меѓу Божјиот народ и да 
се деорганизира работата во време кога внимателната организација 
е толку битна; бидејќи во неа ќе има сила која ќе го спречи раѓањето 
на бунтот и ќе може да ги побие сите тврдења и мислења кои не 
можат да бидат поткрепени со Божјата реч. Да се стремиме да бидеме 
единствени за да не се урне системот на организацијата и редот кој 
бил изграден со внимателна и мудра работа. На овој начин нема да 
им се дозволи на неуредните елементи да ја контролираат работата во 
овој момент. Живееме во време кога редот, системот и единството на 
дејствување се најважни“. – Testimonies to Ministers, p. 228.
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Четврток             1. декември

5. НАЈДОБРА СЛУЖБА И СИГУРНОСТ
а. Опишете ја состојбата што мора да постои меѓу Христовите 

следбеници за да се обезбеди успех во нашите мисионерски 
потфати. Јован 10:16; 13:35; 17:18-23.

_______________________________________________________________________

„Како што растеше бројот на членови, очигледно беше дека без 
некаков облик на организација ќе дојде до голема конфузија, а 
работата нема да може успешно да продолжи. Организацијата беше 
многу потребна за да се обезбедат средства за проповедниците, за 
работа во нови полиња, да се заштитат црквите и проповедниците 
од несовесните членови, да се зачува црковниот имот, да се објавува 
вистината преку печатот и од многу други причини“. – Testimonies to 
Ministers, p. 26.

„(Ангелот) рече: ‘Црквата мора да се обрати кон Божјата Реч и да се 
придржува кон евангелскиот ред кој беше лесно сфатен и занемарен’. 
Ова е неминовна потреба за црквата да дојде во единство на верата“. 
– Рани списи, 100.

„Исус се молел сите Негови ученици да бидат едно... Преку ова 
единство треба да го убедиме светот во Христовата мисија и нашата 
божествена легитимација во светот“. – The Review and Herald, March 
11, 1890.

„Браќа и сестри, ако имало проблеми меѓу вас - завист, злоба, 
огорченост и лоши претпоставки - исповедајте ги овие гревови, 
не воопштено, туку одете лично кај вашите браќа и сестри. Бидете 
конкретни. Ако си направил една грешка, а тие дваесет, признај ја 
таа една, како ти да си најголемиот престапник. Земете ги за рака, 
нека вашето срце омекне под влијание на Божјиот Дух и кажи: ‘Ќе ми 
простиш ли? Не се однесував добро кон тебе. Сакам да ја исправам 
секоја грешка, за да не стои ништо запишано против мене во 
небесните книги. Морам да имам чисто досие’. Што мислите, кој би 
одолеал на ваков гест?“. – The Review and Herald, December 16, 1884.

Петок               2. декември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како можеме да ја препознаеме вистинската Божја црква?
2. Зошто членството во црква е важно за секој верник?
3. На кој начин можеме да бидеме во опасност да сведочиме против 

вистината?
4. Наведете некои фактори кои ќе го придонесат за негување единство во 

црквата. 
5. Како треба да му го докажеме нашиот божествен авторитет на светот?
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 11. лекција         Сабота, 10. декември 2022 

     Финансирање 
на Божјото дело

„Ние сме Му соработници на Бога, а вие сте Божја нива, Божјо 
здание“ (1 Коринтјаните 3:9).

„Бог луѓето ги сторил Свои повереници. Имотот што го ставил во 
нивни раце всушност се средства што Тој ги предвидел за ширење на 
евангелието”. – Патријарси и пророци, 529.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               4 Сведоштво, 571-575.

Недела                  4. декември

1. ЗА СИТЕ ПО НЕШТО
а. Кој е Божјиот метод за усовршување и обединување на 

Неговите расеани овци? Ефесјаните 4:11-16.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Праќајќи ги Своите слуги, Спасителот им дал дарови на луѓето за 
преку нив на светот да ги упатуваат зборовите за вечен живот. Тоа се 
орудија што Бог ги одредил за усовршување на светите во знаењето и 
вистинската побожност“. – 5 Сведоштво, 237.

б. Како ова подразбира должност и привилегија за секој верник? 
1 Коринтјаните 3:7,8.

_______________________________________________________________________ 

„Господ го направил проповедањето на Евангелието зависно од 
посветените способности и доброволните приноси и дарови на 
Неговиот народ. Додека Тој ги повикува луѓето да ја проповедаат 
Речта, Тој и дава привилегија на целата црква да учествува во делото 
со тоа што ќе придонесе со свои средства за нејзина поддршка”. – In 
Heavenly Places, p. 303.
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Понеделник             5. декември
 

2. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ОХРАБРУВАЊЕ
а. Како многумина денес го повторуваат гревот на Надав и 

Авиуд? Левитска 10:1,2.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Каде во Божјите упатства за поддршка на Неговото дело, наоѓаме 
некакво спомнување на концерти, фантастични саеми и слични 
забави? Дали Господовото дело треба да зависи од истите работи што 
Тој ги забранил во својата Реч – од оние работи што го одвраќаат умот 
од Бога, од трезвеноста, од побожноста и светоста?  

И каков впечаток се остава врз умовите на неверниците? Светото 
мерило на Божјата Реч е фрлено во прав. На Бога се гледа со презир, 
како и на христијанското име. Таквиот небиблиски начин на заработка 
на средства дополнително ги зајакнува најкорумпираните принципи. 
И токму тоа сатаната сака да го постигне. Луѓето го повторуваат гревот 
на Надав и Авиуд. Тие принесоа обичен наместо свет оган во Божјата 
служба. Господ не прифаќа такви приноси“. – Counsels on Stewardship, 
pp. 204, 205.

б. Што можеме да научиме од начинот на кој Мојсеј собирал 
средства — и од одговорот на Израелците? Излез 35:4,5,21,29; 
36:3-7.

„Мојсеевиот план да се соберат средства за градење на 
Светилиштето бил мошне успешен. Не било потребно да се повторува 
барањето. Тој не се служел со лукавства кон кои денеска толку често 
прибегнуваат многу цркви. Не правел некои големи свечености. Не 
ги викал луѓето на свечени празници, на игранки или на заеднички 
веселби, ниту пак организирал некакво проштавање на гревот за 
пари или нешто слично. Тој не се служел со такви и слични несвети 
средства за да се добере до средства за подигање на Божјото 
Светилиште. Господ му наредил на Мојсеја да ги повика синовите 
Израелови да донесат дарови. Тој требало да прими прилог од секого 
кој доброволно и од срце давал. И дарови се донесувани во толкаво 
изобилство, што Мојсеј морал да нареди да престанат да донесуваат, 
зашто било приложено повеќе отколку што можело да се употреби“. 
– Патријарси и пророци, 529.

„Дали му ги донесовте на Бога вашите дарови и приноси од 
изобилството што Тој ви го подарил? Дали му го дадовте она што Тој 
тврди дека е Негово? Ако не сте, сѐ уште не е доцна да го исправите она 
што е погрешно. Исусовиот Дух може да ја стопи ледената себичност 
што ја обзема душата”. – The Review and Herald, October 13, 1896.
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Вторник             6. декември

3. ПРАКТИЧЕН СОВЕТ
а. Како можеме да ризикуваме да ја примиме клетвата наменета за 

Мероз? Судии 5:23.
_______________________________________________________________________

„(Судии 5:23). Што направил Мероз? Ништо. Тоа бил неговиот грев. 
Него го снашло Божјото проклетство затоа што ништо не направил“. 
– 2 Сведоштво, 284.

„Плодовите на себичноста секогаш се откриваат во занемарување 
на должноста и во неискористување на даровите доверени од Бога 
за унапредување на Неговото дело“. – Counsels on Stewardship, p. 26.

„Количината на пари наменети за делото на спасување на души 
е скромна и многу бавно пристигнува во Господовата ризница, а 
и таа скромна сума се добива со тежок труд. Кога сите би можеле 
да увидат колку алчноста, која сè повеќе зема замав, го попречува 
напредокот на Божјото дело во поглед на десетоците и приносите, 
кај многумина би дошло до одлучна реформа; и не би се осмелувале 
повеќе како досега да го попречуваат напредокот на Божјото дело“. – 
4 Сведоштво, 483.

б. Што учи Светото Писмо за личното штедење? Изреки 21:20; 
Јован 6:12.

_______________________________________________________________________ 

в. Како денешните македонските повици бараат нешто од секој 
од нас, и како сме благословени ако ги слушнеме? Дела 
16:9,10.

„Секој треба да се труди да направи сѐ што е можно за Исуса со 
личен напор, со дарови и жртви. Во домот Господов треба да има 
храна, а тоа значи полна благајна, за да може да се одговори на 
македонските повици кои доаѓаат од секоја земја. Колку е тажно кога 
треба да им кажеме на оние што викаат за помош: ‘Не можеме да ви 
испратиме ниту луѓе или пари. Нашата благајна е празна’“. – Counsels 
on Stewardship, p. 298.

„Сите пари кои можеме да ги заштедиме, должни сме да ги 
положиме во Господовата каса. Потребите на запоставените и 
необработените полиња викаат за тие пари. Од многу земји се слуша 
повикот: ‘Дојдете,... и помогнете ни’. Членовите на нашата црква треба 
длабоко да се заинтересирани и за домашните и за странските мисии. 
Трудејќи се со пожртвување, знамето на вистината да го забодат на 
нови подрачја, тие ќе почувствуваат голем благослов. Вложените 
пари во тоа дело ќе бидат богато возвратени“. – 9 Сведоштво, 49.
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Среда              7. декември

4. НАШАТА УЛОГА ВО БОЖЈИОТ ПЛАН
а. Како нашите десетоци и приноси се поврзани со отворањето  

нови полиња? 1 Тимотеј 5:17,18.
„Десетокот е Господов, а оние кои непокането се мешаат во него ќе 

бидат казнети со губење на своето небесно богатство, освен ако не се 
покаат. Не дозволувајте Господовото дело да продолжи да се ограничува 
затоа што десетокот е пренасочен за други цели од она што самиот Бог го 
одредил. Средствата за другите гранки на делото треба да се обезбедат 
на друг начин. И тие треба да бидат поддржани, но не од десетокот. Бог 
не се променил; десетокот сепак треба да се користи за поддршка на 
проповедниците и библиските работници. Отворањето нови полиња 
бара значително повеќе проповеднички сили отколку што имаме сега и 
мора да има средства во благајната“. – Gospel Workers, pp. 227, 228.

„Проповедањето на Евангелието е од Бога одреден начин за 
преобраќање на човечките души. Луѓето мора да ја слушнат веста за да се 
спасат. Тие за неа не можат да слушнат без проповедник, а проповедникот 
мора да биде испратен. Затоа е потребно да има средства во благајната, 
за да се обезбедат средства за мисионерите да стигнат до сиромашните 
области. Во светлината на овој факт, како можат оние што тврдат дека 
се Христови следбеници да го лишат Бога од талентите што Тој ни ги 
доверил во форма на десеток и принос? Зарем ова не е скратување леб 
на гладните души? Задржувањето на средствата кои Бог ги прогласил 
за Свои и преку кои Тој го овозможил спасението на душите, сигурно 
ќе им донесе проклетство на оние кои на тој начин го ограбуваат Бога. 
Душите за кои Христос умрел се лишени од привилегијата да ја слушнат 
вистината бидејќи луѓето одбиваат да ги спроведат мерките што Бог ги 
предвидел за просветлување на изгубените.

Парите не треба да се користат за извршување на делото на Евангелието 
на некој мистериозен начин и преку невидливи, мистериозни орудија. 
Бог нема да истури пари од небесните прозорци за да ја изврши Неговата 
назначена работа, да ја шири вистината во нашиот свет и да спаси души за 
вечен живот. Тој го направи Својот народ управител на Неговите средства 
кои треба да ги користат за Неговата слава и за благослов на човечкиот 
род... Бог нема да излее злато и сребро од небесните прозорци, туку она 
што е од бескрајно поголема вредност. Тој вели: ‘Ќе го излеам Мојот Дух 
врз тебе’“. – The Home Missionary, April 1, 1895.

б. Како Давид нѐ охрабрува да даваме доброволно? 1 Летописи 
29:10-14.

„Кога во благајната би пристигнувале средства според божествениот 
план - десеток од секоја добивка и доброволни дарови - би имало 
вистинско изобилие на средства за напредок на Господовото дело“. – 
Делата на апостолите, 75.
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Четврток            8. декември

5.  ОДГОВОРНОСТ И ПРИВИЛЕГИЈА
а.  Како Божјиот народ го забрзува или го одложува Христовото 

враќање на облаците на славата? 2 Петрово 3:11,12.
_______________________________________________________________________

„Кога Христовата црква би го извршила делото кое Господ и го 
наменил, сиот свет би бил опоменат, а Господ Исус Христос веќе 
би дошол на нашата Земја со сила и голема слава“. – Копнежот на 
вековите, 633,634.

„Божјото дело, кое треба да оди напред со десеткратно поголема 
сила и ефикасност, доцни како доаѓањето на пролетта поради 
ненадејно зимско заладување, затоа што некои од Божјиот народ си 
ги присвојуваат средствата што треба да бидат посветени на Неговата 
служба. Бидејќи Христовата самопожртвувана љубов не е проткаена 
во секојдневниот живот, црквата е слаба таму каде што треба да биде 
силна. Со своите постапки, таа ја изгаснала својата светлина и ограбила 
милиони од Христовото евангелие“. – Counsels on Stewardship, p. 54.

б. Каква предност му се дава на секој верник? 1 Коринтјаните 
3:9. 

„Бог ги направи луѓето Свои управители, Свои соработници во 
големото дело за унапредување на Неговото царство на земјата; 
но тие можат да го следат патот на неверниот слуга и со тоа да ги 
загубат најскапоцените привилегии што некогаш им биле дадени 
на луѓето. Илјадници години Бог работел преку човечки орудија, но 
по Негова волја може да ги отстрани себичните, среброљубивите 
и алчните луѓе. Тој не зависи од нашите средства и не е ограничен 
со човечки орудија. Тој може да го продолжи Своето дело иако ние 
не учествуваме во него. Но, кој од нас би бил среќен ако Господ го 
направи тоа?“. – Counsels on Stewardship, p. 198,199.

Петок                 9. септември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Кој е еден од начините на кој можеме да помогнеме да го усовршиме и 

обединиме Божјиот народ?
2. Како погрешните методи за собирање средства се во спротивност со 

Божјиот план?
3. Колку малите лични трошоци можат да го попречат Божјото дело?
4. Што би се случило ако сите ја негуваат дарежливоста на Давид? 
5. Како можеме да го забрзаме или одложиме враќањето на нашиот Господ?
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12. лекција          Сабота, 17 декември 2022

Библиски финансиски 
принципи

„И ќе се пренесат на тебе сите овие благослови и ќе се исполнат, 
ако го слушаш гласот на Господ, твојот Бог“ (Второзаконие 28:2).

„Никој не може да собира богатство на Небото, а да притоа неговиот 
живот на оваа Земја не е збогатен и облагороден“. – Воспитување, 
145.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                    Делата на апостолите, 70-76;
                        Воспитување, 135-145. 

       
Недела                 11. декември

1. ЛИЧНИ ФИНАНСИИ
а. Какви последици за сегашноста и за вечноста може да ни 

донесе занемарувањето на Божјото дело? Агеј 1:5-11.

„Оние кои себично го држат своето богатство нека не се чудат ако 
Божјата рака го растури. Ќе се случи на неразумниот син да му го 
дадат она што требало да го посветат на ширење на Божјото дело, 
но не било дадено, и тој син ќе го потроши тоа. Можеби во шталата 
ќе го најде мртов својот најдобар коњ, гордоста на суетното срце. 
Може од време на време ќе загине некоја крава. И жетвата може 
да изневери. Бог може да го растури богатството кое им го дал на 
Своите повереници, ако не сакаат да го употребат на Негова слава. 
Можеби некои нема да ги имаат тие загуби кои би ги потсетувале на 
должностите кои не ги извршиле, но видов дека токму тие можат да 
бидат во побезнадежна положба“. – 2 Сведоштво, 661.

„Занемарувањето да го признаете Христа во вашите 
сметководствени книги, ве лишува од големата привилегија вашето 
име да биде запишано во книгата на животот на Јагнето“. – Our High 
Calling, p. 192.

б. Што треба да имаат на ум сите оние кои вообичаено имаат 
тенденција да бараат помош, наместо да ја понудат? 
Второзаконие 28:12,13.

„Оние кои учествуваат во Христовата слава мора да учествуваат и 
во Неговата служба, помагајќи им на слабите, несреќните и очајните“. 
– Counsels for the Church, p. 60.
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Понеделник             12. декември
 

2. УСЛОВНИ ВЕТУВАЊА
а. Каква желба Бог дури и денес има за Својот народ? 

Второзаконие 28:1-6.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„На секој верник му се упатува зборот: ‘Пригответе Му пат на Господ, 
исправете ги во пустината патеките за нашиот Бог’ (Исаија 40:3). Бидете 
штедливи во трошењето на себе. Првиот чекор на самоодрекувањето е 
обично најтежок, но започнете без одлагање. Вашите дарови полни со 
самопожртвување ќе се користат за издржување на работниците во ова 
поле кои треба на паднатиот свет да му ја донесат последната порака на 
милост“. – The General Conference Bulletin, April 1, 1899.

„Според божествената намера, и христијаните, кои уживаат многу 
поголеми предимства отколку Евреите, не би смееле да бидат помалку 
дарежливи од нив. ‘Од секој, кому му е дадено многу, многу ќе се бара’ 
(Лука 12:48), рекол Спасителот. Дарежливоста што се барала од Евреите, 
во голема мера ја користел само еврејскиот народ. Денеска Божјото дело 
се раширило низ цел свет. Богатството на евангелието Христос го ставил во 
рацете на Своите следбеници и ги задолжил таа добра и радосна порака 
на спасението да ја носат низ цел свет. Затоа ние имаме многу поголеми 
обврски од стариот Израел“. – Делата на апостолите, 337,338.

б. Кои ветувања им се гарантирани на сите што го следат Божјиот 
финансиски план? Малахија 3:11,12.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

        „Секој може да има удел во ширењето на драгоценото дело на спасението. 
Без разлика на возраста или полот, секој може да стане Божји благајник и 
снабдувач на ризницата. Апостолот рекол: ‘Секој од вас да оддели и остави 
кај себе колку што може’ (1 Коринтјаните 16:2).
Благодарение на овој план, постигнати се големи успеси. Кој ќе го прифати 
овој план, станува грижлив и верен Божји благајник. Кога сите би се држеле 
до овој план, тогаш немаше да има недостиг на средства, а последната 
вест на предупредување би можела да му се објави на светот. Ако сите го 
прифатат овој план, касата ќе биде полна, а оние што даваат нема да бидат 
посиромашни. Колку повеќе даваме за сегашната вистина, толку повеќе се 
приврзуваме кон неа“. – Messages to Young People, pp. 304, 305.
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Вторник             13. декември

3. ПОУКИ ОД ХРИСТОВИТЕ ДЕНОВИ 
а. Како може посветеноста на мудреците кон детето од Витлеем 

да ни послужи како охрабрување? Матеј 2:1,2,11.
_______________________________________________________________________

„Мудреците биле меѓу првите што го поздравиле Откупителот. Нивните 
подароци биле први, кои биле положени пред Неговите нозе. Каква 
привилегија на служење стекнале тие со своите дарови! Бог радосно го 
почитува дарот што доаѓа од срцето кое љуби, правејќи го најуспешно во 
службата за Него. Ако сме го дале нашето срце на Исуса, тогаш ќе му ги 
донесеме и нашите дарови. Нашето злато и сребро, нашиот нај драгоцен 
земен имот, нашите највозвишени умствени и духовни дарови сето тоа 
радосно ќе му го посветиме на Оној, Кој не љуби и Кој се дал Себеси 
заради нас“. – Копнежот на вековите, 65.

б. Што треба да научиме од Марииното помазание на Исус? 
Марко 14:3.

_______________________________________________________________________

„Кога одлучувате за износот кој ќе го дадете за Божјото дело, 
бидете сигурни дека секогаш е подобро тоа да биде повеќе, а не 
помалку од она што го бара должноста. Размислувајте кому вие 
давате, и таа мисла ќе го отстрани духот на алчност и себичност. При 
самата помисла за толкавата Христова љубов која Го навела на сè што 
направил за нас, ќе ни се пристори дека и нашите најголеми дарови 
не се вредни за Тој да ги прифати. Кога Христос е предмет на нашата 
љубов, свесни колку ни простил токму затоа што нè љуби, нема да 
застануваме да ја проценуваме вредноста на садот од алабастер во 
кој се наоѓа драгоценото миризливо масло. Тоа го правел лакомиот 
Јуда; додека оној кој го цени и прифаќа дарот на спасението ќе жали 
што мирисот на неговиот прилог не е за Бога уште поскапоцен и со 
поголема вредност“. – 4 Сведоштво, 485.

в. Како можат оние кои вообочаено зависат од милосрдието да 
станат како Марија - даватели на милостина? Дела 20:35.

„Кога оние кои во животот немале многу успех би биле подготвени да 
ги прифатат поуките, би можеле да стекнат навики на самооткажување 
и штедење, како и предност да уживаат во давањето, а не во примањето 
на милосрдие. Многумина всушност се мрзливи слуги. Кога трудољубиво 
би преземале сè што е во нивна моќ, многумина би искусиле големи 
благодати на укажување на помош на другите и би увиделе дека 
навистина ‘поблажено е да се дава, отколку да се прими’ (Дела 20:35)“. 
– 3 Сведоштво, 400,401.
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Среда             14. декември

4. ВО ВРЕМЕТО НА АПОСТОЛИТЕ
а. Во објавувањето на Евангелието, каква ревност за таа цел 

треба да споделуваме со првите христијани? Дела 4:32-37. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„Таа великодушна дарежливост на верниците била последица од 
излевањето на Светиот Дух. Оние што го прифатиле евангелието биле 
‘едно срце и една душа’. Нив ги раководела една заедничка желба - 
успехот на мисијата што им била доверена, и алчноста немала место 
во нивниот живот. Големата љубов кон браќата и кон делото што го 
прифатиле била многу поголема од љубовта кон парите и имотот. Со 
своите дела тие сведочеле дека вредноста на човечката душа ја ценат 
повеќе од секое земно богатство. 

Така е секогаш кога Божјиот Дух владее со човечкото срце и 
живот. Оние, чиишто срца ги исполнува Христовата љубов, ќе го 
следат примерот на Оној кој осиромашил за ние да се збогатиме со 
неговото сиромаштво. Парите, времето, угледот и влијанието - сите 
дарови што ги примиле од Божјите раце - тие ќе ги ценат само како 
средство за напредок на неговото дело. Така било во првата црква. 
А кога во црквата на нашите денови ќе се покаже дека верниците, 
благодарение на силата на Духот, се одвратиле од земните работи и 
дека се подготвени да поднесат жртва за нивните ближни да можат 
да го слушнат евангелието, тогаш објавувањето на вистината ќе има 
силно влијание врз слушателите“. – Делата на апостолите, 70,71.

б. Што можеме да научиме од лукавата измама на Ананија и 
Сапфира и нејзините страшни последици? Дела 5:1-11.

_______________________________________________________________________ 

„Сакајќи да се здобијат со репутација на самопожртвуваност, 
великодушност и посветеност на христијанската вера, Ананија и 
Сапфира го продале својот имот и дел од приходот го приложиле пред 
нозете на апостолите, преправајќи се дека дале сѐ. Од нив не било 
побарано да дадат сѐ што имаат за Божјото дело. Бог би прифатил дел 
од нив. Но тие сакале другите да мислат дека дале сѐ од себе. На овој 
начин имале намера да ја стекнат репутацијата што ја посакувале и во 
исто време да задржат дел од своите пари. Тие мислеле дека успеале 
во својот план; но го мамеле Господа и Тој веднаш се справил со овој 
прв случај на измама и лага во новооснованата црква. И двајцата ги 
убил, како предупредување до сите кои се наоѓаат во опасност да ја 
жртвуваат вистината за да се добие наклоност“. – Medical Ministry, pp. 
126, 127.
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Четврток            15. декември

5.  СИСТЕМАТСКО САМООДРЕКУВАЊЕ
а.  Што треба да сфатиме за водењето и финансиската поддршка 

на Божјото дело на оваа земја? 1 Коринтјаните 14:33.
„(Бог) сака Неговото дело да се извршува темелно и исправно за да 

може да му стави печат на свое одобрување. Христијанинот мора да се 
соедини со христијанинот, црквата со црква“. – Делата на апостолите, 
96.

б.  Што треба да научиме од начинот на кој Божјиот верен народ 
покажал пример на самоодрекување? Евреите 11:8-10,24-
26,37-40.

„Постоеше време кога имаше малкумина кои ја слушаа и ја 
прифаќаа вистината, а немаа многу од добрата на овој свет. Тогаш 
било потребно некои да ги продадат своите куќи и земјиштето и да 
купат поевтини, а нивните средства доброволно му биле позајмени 
на Господа за објавување на вистината и на друг начин да се помогне 
во унапредувањето на Божјото дело. Овие самопожртвувани издржаа 
немаштија, но ако издржат до крај нивната награда ќе биде голема. 

Бог работи на многу срца. Вистината, за која малкумина се жртвуваа 
толку многу, триумфираше, и многумина ја прифатија. По Божја промисла 
оние кои имаат средства се доведени во вистината, така што, како што 
делото се зголемува, тие ќе ги задоволат потребите на Неговото дело. 
Сега Бог не бара куќи во кои треба да живее Неговиот народ, но ако оние 
што имаат изобилство не го слушнат Неговиот глас и не се одвојат од 
светот и не се жртвуваат за Бога, Тој ќе помине покрај нив и ќе ги повика 
оние кои се подготвени да направат сè за Исус, дури и да ги продадат 
своите домови за да ги задоволат потребите на делото. Бог секогаш ќе 
има доброволни приноси. Оние што даваат мора да го сметаат тоа како 
привилегија“. – Counsels on Stewardship, p. 215.
 
Петок                 16. декември

      ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како може примателот на милосрдието да биде негов дистрибутер?
2. Како нашето милосрдие треба да наликува на милосрдието на старите 

Евреи?
3. Кои примери на великодушност во Христовото време треба да нѐ 

инспирираат?
4. Што можеме да научиме од духот на ранохристијанската црква?
5. Како самоодрекувањето што го покажале пионерите на сегашната вистина 

може да се оживее и денес?
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  13. лекција                        Сабота, 24. декември 2022

Завршување на делото

„Па им рече: ‘Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието 
на секое создание’“ (Марко 16:15).

„Оние кои се радуваат на драгоцената светлина на вистината 
треба да почувствуваат горка желба да ја шират насекаде“. – Counsels 
on Stewardship, p. 42.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                   9 Сведоштво, 51-60;
                          3 Сведоштво, 382-385.

Недела                 18. декември

1. ОДГОВОР НА МАКЕДОНСКИОТ ПОВИК
а. Иако литературата е моќно средство за мисионирање, кои 

чекори мора да се следат за да се исполни евангелскиот 
налог? Матеј 28:18-20. Како може да се исполни оваа потреба 
од вредни работници на евангелието? Исаија 52:7,8.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Оваа работа на верно собирање на сите десетоци за да има 
храна во Божјиот дом, ќе обезбеди работници и за домашните и за 
странските полиња. Иако книгите и публикациите за сегашната вистина 
ги излеваат своите богатства на знаење во сите делови на светот, сепак 
мора да се воспостават мисионерски места на различни точки. Живиот 
проповедник мора да ги објавува зборовите на животот и спасението. 
Има отворени полиња кои ги повикуваат работниците да влезат. 
Жетвата е зрела, а сериозниот македонски повик за работници се 
слуша од сите страни на светот“. – Counsels on Stewardship, p. 39.

б. Која итна работа мора да се изврши? Марко 16:15.

„Големината на нашето дело бара Божјиот народ да биде дарежлив. 
Во Африка, во Кина, и Индија постојат илјадници, милиони луѓе кои не 
ја слушнале пораката на вистината за ова време. Тие мораат да бидат 
предупредени. Морските острови чекаат да го примат сознанието за 
Бога“. – 9 Сведоштво, 51.
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Понеделник             19. декември

2. ВАЖНОСТА НА БОЖЈИОТ ДЕСЕТОК
а. Како вдахновението го нагласува личниот, човечки елемент 

во спасението на душата? Римјаните 10:13-15. Како можеме 
сите да бидеме вклучени во ова дело? Откровение 22:17. 

„Проповедањето на Евангелието е од Бога одреден начин за 
преобраќање на човечките души. Луѓето мора да ја слушнат веста за да се 
спасат. Тие за неа не можат да слушнат без проповедник, а проповедникот 
мора да биде испратен. Затоа е потребно да има средства во благајната, 
за да се обезбедат средства за мисионерите да стигнат до сиромашните 
области. Во светлината на овој факт, како можат оние што тврдат дека 
се Христови следбеници да го лишат Бога од талентите што Тој ни ги 
доверил во форма на десеток и принос? Зарем ова не е скратување леб 
на гладните души? Задржувањето на средствата кои Бог ги прогласил за 
Свои и преку кои Тој го овозможил спасението на душите, сигурно ќе им 
донесе проклетство на оние кои на тој начин го ограбуваат Бога“. – The 
Home Missionary, April 1, 1895.

б. Што бара Бог ако пропуштиме да Му го вратиме десетокот 
навреме? Левитска 27:31. Кое искуство на една локалната 
црква во 1889. година може да ги охрабри сите денес?

„Последната сабота од старата година, ги поканивме оние што 
чувствуваат потреба да ги признаат гревовите да дојдат во една од 
црквените простории каде им се даде посебна можност за тоа. Јас 
зборував од последната глава од книгата на пророкот Малахија: ‘Смее ли 
човек да краде од Бога’. ‘Донесете ги сите десетоци во ризницата, па да 
има храна во Мојот дом, и потоа испитајте Ме, вели Господ Саваот: зар 
нема да ги отворам отворите небески за да излијам благослов на вас, па 
да имате и на претек?’ (Малахија 3:8,10). Во врска со ова прашање беа 
направени многу исповеди. 

Некои што не постапувале чесно со своите ближни ги признаа своите 
гревови и ја надоместија штетата. Во следните неколку седмици некои 
што не беа исправни во своите должности кон Бога заради што се одвоиле 
од Него, почнаа да го надоместуваат она што го ускратувале. Еден брат 
не давал десеток две години. Тој на секретарот на Областа му дал чек за 
десетокот што го задржувал и за каматата во износ од 571.50 долари. Му 
благодарам на Господа што тој брат имаше храброст да го направи тоа. 
Другиот брат даде чек од 300 долари. Еден човек кој толку отпадна од 
Бога што имаше малку надеж дека повторно ќе тргне по исправниот пат, 
даде чек од 1.000 долари. Беше предложено тие десетоци и дарови, кои 
долго биле задржувани, да се посветат за мисијата во Централна Европа. 
Така со тие дарови и со молитвените дарови таа црква во благајната 
приложи близу 6.000 долари да се употребат за мисионерска работа“ – 5 
Сведоштво, 643,644.
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Вторник             20. декември

3. ДА СЕ НАУЧИМЕ НА ВЕРНО ПЛАНИРАЊЕ
а. Каков приговорот бил упатен против великодушноста на 

Марија кон Исус? Јован 12:3-6. Како Христос ја пофалил Марија, 
и како сме предупредени да не даваме слични приговори 
денес? Марко 14:7-9.

_______________________________________________________________________ 

„Правиме прогресивни движења; но на секој чекор мораме да ги 
отстраниме предрасудите и лажните идеи. Ова беше случај со секое 
реформско движење што светот го видел. За некои луѓе со слаба 
вера и себични, кои негуваат љубов кон пари, секој чекор напред им 
навестува општа катастрофа и расипничко трошење на средства. Тие  
се чувствувале како несреќниот Јуда кога скапиот мирис бил истурен 
врз главата на Исус. ‘Какво е тоа растурање? – рекол тој; ‘зашто тој 
мирис можеше да се продаде многу скапо и парите да се разделат 
на сиромаси’. Одново и одново, кога ќе се направи некој чекор 
напред, себичните и претпазливите луѓе мислат дека сѐ ќе пропадне; 
но кога, спротивно на сите изгледи, победата е извојувана, тие ја 
поздравија победата како знак дека Бог е во движењето. Кога толку 
целосно се покажа дека делото е од Бога, дека нема повеќе простор 
за неверување, на луѓето што го водеа, чии предвидувања и планови 
беа подобри од плановите на другите луѓе, кои работеа и покрај 
сите противења, сега им се оддава признание како луѓе кои се пред 
своето време, кои ги води Светиот Дух. Дали луѓето кои го блокираа 
патот ја сфаќаат работата што ја направиле? Дали гледаат дека со 
своите пари, сила, верба и храброст би придонеле работата да биде 
извршена со поголема сила и влијание и дека нивното занемарување 
да го направат она што можеле е грев?... 

О, кога би живееле толку блиску до крстот за да можеме да гледаме 
како што Бог гледа и да работиме како што Тој би сакал да работиме“. 
– The Review and Herald, February 5, 1884.

б. Која реалност треба да нѐ потресе и разбуди сега? Јован 
4:35,36.

„Парите не треба да се користат за извршување на делото на 
Евангелието на некој мистериозен начин и преку невидливи, 
мистериозни орудија. Бог нема да истури пари од небесните 
прозорци за да ја изврши Неговата назначена работа, да ја шири 
вистината во нашиот свет и да спаси души за вечен живот. Тој го 
направи Својот народ управител на Неговите средства кои треба да 
ги користат за Неговата слава и за благослов на човечкиот род!“ – The 
Home Missionary, April 1, 1895.
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Среда           21. декември

4. ВКУСНА СОЛ
а. Какви опомени им се даваат на сите што се трудат да Му 

оддадат чест на Христос? Матеј 5:13.
_______________________________________________________________________ 

„Колку повеќе ќе сака секој верен управител да го зголеми делот 
од даровите што треба да се стават во Господовата ризница, отколку 
да го намали својот придонес за една јота или цртичка? На кого му 
служи? За кого ја подготвува понудата? За Оној од кого зависи секое 
добро во кое ужива. Затоа, никој од нас, кој ја прима Христовата 
благодат, нека не им даде причина на ангелите да се срамат од нас, а 
на Исус да се срами да нѐ нарекува браќа... 

Оние кои се приматели на Неговата благодат, кои размислуваат 
за крстот на Голгота, нема да се распрашуваат за пропорцијата 
што треба да се даде, туку ќе чувствуваат дека дури и најбогатиот 
принос е премногу скуден, непропорционален со големиот дар на 
Единородниот Син на бесконечниот Бог. Со самоодрекување, дури и 
најсиромашните ќе најдат начини да добијат нешто за да му вратат на 
Бога“. – Counsels on Stewardship, p. 200.

б. Како сегашната вистина да се рашири по земјата? Проповедник 
11:1,6.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Пустите места на земјата треба да се обработуваат. Понизно 
потпирајќи се на Бога, семејствата треба да излезат и да се населат 
во необработените места на Неговото лозје. Како награда за нивната 
самопожртвуваност да го посеат семето на вистината, тие ќе жнеат 
богата жетва“. – The Review and Herald, August 26, 1902.

в. Кој е најитниот повик денес и зошто? Матеј 9:36-38.

„Кој е виновен за загубата на душите кои не го познаваат Бога и 
немале можност да ги слушнат причините за нашата вера? Каква 
обврска има црквата кон светот кој пропаѓа без евангелието? Ако нема 
порешително самоодрекување од страна на оние кои тврдат дека 
веруваат во вистината, ако нема порешителна верност во давањето 
десеток и приноси во ризницата, ако не се постават поголеми цели 
од оние што се постигнати, ние нема да го исполниме евангелскиот 
налог да одиме по целиот свет и да го проповедаме Христа на секое 
создание“. – The Home Missionary, April 1, 1895.
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Четврток            22. декември

5. ОСВЕТЛУВАЊЕ НА СЕКОЈ АГОЛ
а. Каков ќе биде славниот резултат од евангелскиот налог, и како 

можеме да бидеме благословени ако учествуваме во него? 
Откровение 18:1.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

„Целото небо гледа со голем интерес кон црквата, за да види што 
прават нејзините членови како поединци за да ги просветлат оние 
што се во темнина. Полето е светот, а можностите за работа се толку 
големи што не можеме да ги задоволиме сите потреби со средствата 
со кои располагаме. Господ со години го предупредува Својот народ 
да ги ограничи своите желби, да не троши пари непотребно. Но, и 
покрај советите на Оној кој од почеток го знае крајот, многу пари 
залудно се потрошени. На дадените предупредувања не се обрнуваше 
многу внимание, а луѓето во својот ум погрешно ги толкуваа, отфрлаа 
или го извртуваа Божјиот совет, за да можат да ги остварат своите 
амбициозни планови, иако на тој начин, ги трошеа средствата со кои 
Бог можеше да биде прославен и почестен во ширењето на Неговата 
вистина. Господ милостиво го почестил човекот користејќи го како 
човечко орудие кое ќе соработува со небесните суштества, за да може 
светлината на вистината да свети во сите делови на земјата. Господ 
има Свои претставници кои ќе учествуваат во најмоќниот конфликт 
што светот некогаш го видел. Ако работниците останат понизни, 
учејќи се секојдневно во Христовата школа на кротост и понизност на 
срцето, Господ Исус ќе работи со нив. Оној кој соработува со Христа 
ќе сфати дека со тоа што ќе им даде на другите небесни добра, тој 
самиот ќе има корист. Тој ќе знае дека ‘кој напојува други, и тој самиот 
ќе биде напоен’ (Изреки 11:25)“. – The Review and Herald, February 27, 
1894.

Петок                 23. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Во која смисла литературата е ограничена во својата моќ да ја спаси 
душата?

2. Што открива важноста на точноста во давањето десеток? 
3. Како можеме да бидеме во опасност да го повториме гревот на Јуда?
4.  Што треба да имаме на ум кога одлучуваме колку да дадеме за Христос?
5. Како ќе се просветли светот - со нас или без нас?
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14. лекција          Сабота, 31 декември 2022

Наша последна шанса
„Јас треба да ги вршам делата на Оној што Ме прати додека е 

уште ден; зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи“ 
(Јован 9:4).

„Се приближуваме до крајот на историјата на оваа земја, и 
различните ограноци од Божјото дело треба да ги водиме со многу 
поголемо самопожртвување отколку што беше случај досега“. – 
Evangelism, p. 631.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               4 Сведоштво, 476-485;
             6 Сведоштво, 445-453.

Недела                 25. декември

1. ПРЕД ИСТЕКОТ НА ЖИВОТОТ
а. На која реалност сите сме подложни? Евреите 9:27. За што 

треба да размислува секој од нас - без разлика дали е стар, 
млад, болен или здрав? Римјаните 12:11.

„Често се случува активен деловен човек да умре одненадеж, без 
никакви навестувања дека му претстои смрт и кога ќе се разгледа неговото 
водење на работите се испоставува дека сè е во крајна несреденост. Во 
настојување да се среди со неговиот имот, трошоците на адвокатските 
услуги однесуваат најголем дел, ако не и целиот имот, додека сопругата 
и децата, како и Христовото дело, се потполно запоставени. Верните 
повереници на Господовиот имот знаат како стои нивниот имот и како 
мудри луѓе, подготвени се на секакво изненадување. Ако нивното 
време на милост и проба нагло се прекине, тие нема да остават толкава 
заплетканост врз оние кои се повикани да го средат нивниот оставен 
имот по нив. 

Многумина не одлучуваат да напишат тестамент додека уште се во 
здравје и сила. Меѓутоа, нашите браќа треба да ја преземат таа мера 
на претпазливост. Тие во секое време треба да знаат каква е нивната 
финансиска состојба, не дозволувајќи имотот да им остане несреден. 
Нивните имотно-правни работи треба секогаш да бидат така средени, 
што во секој момент можат мирно да ги остават“. – 4 Сведоштво, 482.

б. Што треба да земеме во предвид при изготвувањето 
тестаменти? Исаија 38:1.
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Понеделник             26. декември

2. ПОДГОТОВКА ЗА КРАЈ
а. Бидејќи илјадници долари се изгубени затоа што луѓето 

умираат без напишан валиден тестамент, на која потреба 
треба да им се укаже на верниците? 1 Коринтјаните 4:2. 

„Некои тестаменти се составени толку невешто и неодредено, така 
што законите за наследството ги прогласуваат невалидни и така Божјото 
дело губи илјадници долари. Нашите членови треба да се чувствуваат 
сериозно одговорни и како верни Божји слуги совесно и на време да го 
употребат своето знаење во тој поглед, така што тоа што Му припаѓа на 
Господа сигурно да оди во Неговата ризница.  

Многумина покажуваат непотребна чувствителност во тој поглед. 
Тие сметаат дека да се испитуваат старите и изнемоштени за тоа каква 
намера имаат со својот имот значи да се стапи на забрането тло. Но 
ова претставува исто толку света должност колку што е и должност да 
се проповеда Божјата реч со цел на спасување на души. Мораме да го 
имаме на ум фактот дека овде се во прашање поединци кои во свои 
раце држат средства или имот кој Бог им го доверил и дека тие имаат 
намера својата должност во својство на повереници да ја пренесат на 
други. Треба ли да се дозволи средствата кои Бог им ги позајмил за 
да ги вложат во Неговото дело, да дојдат во рацете на неверниците 
само затоа што тие им се роднини? Зар христијаните, загрижени за 
идното добро на таквите свои браќа и за доброто на Божјото дело, не 
треба да им помогнат во правилна распределба на нивниот имот и во 
мудра употреба на талентите кои Господ им ги дал? Зар нивните браќа 
мирно да гледаат како тие го завршуваат својот живот, а не престанале 
навреме да го ускратуваат она што ѝ припаѓа на Божјата ризница? Тоа би 
преставувало страшна загуба и за нив самите и за Божјото дело; бидејќи 
оставајќи ги сите свои средства во рацете на оние на кои им е грижа за 
Божјата вистина, тие практично би направиле исто што и оној слуга во 
Христовата парабола кој го замотал својот талент во крпа и го закопал во 
земја“. – 4 Сведоштво, 479.

„Смртта нема да дојде ниту ден порано, браќа мои, само затоа што 
сте ја напишале својата последна волја. Кога им го оставате имотот на 
своите роднини, никако не заборавајте на Божјото дело. Бидејќи како 
Негови повереници го држите Неговиот имот, Неговите барања треба да 
ви бидат на прво место. На својата сопруга и деца, природно, не треба да 
заборавите; оставете им го делот кој им припаѓа ако тој им е потребен. 
Но не внесувајте во својот тестамент долг список на роднини на кои 
вашиот имот не им е потребен, туку тоа само се прави затоа што е таков 
обичајот“. – 4 Сведоштво, 482.

б. Без разлика дали живееме или умираме, што очекува Бог 
секој од нас да запомни? Римјаните 14:8,12.
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Вторник             27. декември

3. ЗАВРШНО ДЕЛО
а. Која е нашата должност во овие последни денови? 1 

Солунјаните 5:1-6; Захарија 10:1. Како можеме да го примиме 
доцниот дожд или „освежување“? Дела 3:19-21.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Големото излевање на Божјиот Дух, кое ќе ја осветли целата земја 
со Неговата слава, нема да се случи додека не добиеме просветлен 
народ, кој од искуство знае што значи да се биде соработник на Бога. 
Кога со сето срце ќе се посветиме на Христовата служба, Бог ќе го 
потврди тоа со излевање на Својот Дух без мерка; но тоа нема да 
се случи додека поголемиот дел од црквата не соработува заедно 
со Бога. Бог не може да го излее Својот Дух кога себичноста и 
самоуживањето се толку очигледни; кога преовладува дух кој, ако се 
изрази со зборови, би го изразил одговорот на Каин: ‘Зарем јас сум 
чувар на брат ми?’ (Создавање 4:9)“. – Counsels on Stewardship, p. 52.

„Бог ги повикува луѓето да однесат опомена на светот кој спие и 
кој е мртов во престапот и гревовитеа доб. Тој бар роволна жртва од 
оние чии срца се во делото, кои чувствуваат товар за душите за тие да 
не пропаднат, туку да имаат вечен живот“ – 6 Сведоштво, 446.

б. Што треба да биде на прво место во нашите умови денес, како 
поединци и како црковна организација? Проповедник 8:5; 
Јован 9:4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сега треба да ги послушаме зборовите на нашиот Спасител: 
‘Продајте си ги имотите ваши и давајте милостина! Подгответе си 
ќесиња што нема да изветват’ (Лука 12:33). Сега нашите браќа треба 
да ги смалуваат своите поседи, наместо да ги зголемуваат. Се наоѓаме 
пред преселба во една поубава земја – во небесната татковина. 
Според тоа, не треба да бидеме жители на оваа земја, туку стекнатото 
богатство да го направиме што е можно помало.“ – 5 Сведоштво, 152.

„За што да собираме богатство? Да го збришат пламените јазици 
на последните денови? Дали треба да собираме злато и сребро за да 
сведочат против нас на судот - да го проголтаат нашето тело како оган? 
Дали ќе се држиме за нашите имоти додека не паднат во рацете на 
нашите непријатели? Доаѓа време кога оние што ги држат заповедите 
нема да можат ниту да купуваат ниту да продаваат. Од каква корист 
ќе ни бидат тогаш куќите и земјиштето, банкарските акции и имотот? 
Сега е време да ги сместиме нашите богатства таму каде што ќе бидат 
вечно безбедни.“ – The Review and Herald, December 6, 1887.
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Среда           28. декември

4. ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА
а. Зошто Христос сè уште не се вратил? 2 Петрово 3:9. Како 

можеме да избегнеме да ги изгубиме сите наши средства во 
пророштвото кое наскоро треба да се исполни? Исаија 2:20; 
Езекиел 7:19; Псалм 96:4-8.

_______________________________________________________________________

„Кога нашите браќа би ја дознале вредноста на душите во светлината 
на тоа колку нивното спасение го чинело Исуса, би знаеле дека душите 
имаат поголема вредност од куќите и земјиштето, златото и скапоцените 
камења или високите почесни позиции“. – The Review and Herald, February 
5, 1884.

„Божјото дело ќе биде се пообемно, и ако Неговиот народ го следи 
Неговиот совет, нема да има толку многу средства во нивна сопственост 
што може да се уништат во последниот пожар. Сите ќе го положат своето 
богатство таму каде што молецот и 'рѓата не можат да ги расипат, и нема 
да има ништо што срцето би го врзало за оваа земја“. – Counsels on 
Stewardship, p. 60.

б. Што им ветува Христос на сите кои, преку верна жртва, 
сериозно се подготвуваат за Неговото враќање? Исаија 33:14-
17.

„Господ во повеќе наврати ми покажа дека создавањето на залихи 
за подмирување на нашите земски потреби во времето на неволјите е 
спротивно на учењето на Библијата. Всушност светиите и да сочуваат 
нешто од намирниците во својата куќа или поле, видов дека во времето 
на неволјите, кога на земјата ќе наиде меч, глад и помор, насилничките 
раце сето тоа ќе го однесат, и туѓинци би ги жнееле нивните полиња. 
Тоа ќе биде момент во потполност да се надеваме на Бога и Тој ќе нѐ 
прехрани. Видов дека во тоа време ќе биде обезбеден леб и вода, дека 
нема да трпиме ниту немаштија ниту глад, зашто Бог е во состојба во 
пустина да ни постави трпеза. Кога би било неопходно Тој би пратил 
гаврани да нѐ хранат, како што тоа го стори за Илија, или би ни пуштил 
мана од небото, како што направи за Израелците.

Во времето на неволјите, куќите и земјата нема да им бидат од никаква 
корист на светиите, бидејќи ќе мораат да бегаат од разбеснетата толпа; 
нивниот имот тогаш нема да може да се употреби за унапредување 
на делото на сегашната вистина. Покажано ми е дека Божја волја е 
светиите, пред да дојде времето на неволјите, да се ослободат од она 
што ги оптоварува и со Господа да направат завет на жртва. Ако сѐ што 
имаат го положат на олтарот и сесрдно го запрашаат Господа за својата 
должност, Тој ќе ги поучи кога треба да се ослободат од својот имот. 
Така во времето на неволјите ќе бидат слободни, без ништо што би ги 
оптоварувало и успорувало“. – Рани списи, 56.
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Четврток            29. декември

5. ВИСОКО ПРОФИТНА ИНВЕСТИЦИЈА
а. Која е најдобрата инвестиција достапна денес - и зошто? Лука 

12:32-34.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Да бидеме искрени со Господа. Сите благослови во кои уживаме 
доаѓаат од Него; и ако Тој ни го доверил талентот на средствата, за да 
можеме да помогнеме во извршувањето на Неговата работа, дали 
можеме да ги задржиме? Дали ќе речеме: ‘Не, Господи, моите деца не 
би биле задоволни и затоа ќе се осмелам да не му се покорувам на Бога, 
закопувајќи го Неговиот талент во земјата?’

Не треба да има одложување. На Божјото дело му е потребна вашата 
помош. Ве молиме, како Господови управители, да ги ставите Неговите 
средства во оптек, за да обезбедите услови преку кои многумина ќе 
имаат можност да ја дознаат вистината“. – Counsels on Stewardship, pp. 
44,45.

б. Каква изјава ќе даде Бог на крајот на времето? Псалм 50:3-5. 
Како сите што склучуваат завет преку жртва ќе бидат богато 
наградени? 1 Коринтјаните 15:51-58.

_______________________________________________________________________

„Има награда за сесрдните и несебични работници кои влегуваат 
во ова поле, но и за оние кои доброволно придонесуваат за нивна 
поддршка. Оние кои се ангажирани во активна служба на теренот и 
оние кои даваат од своите средства за поддршка на овие работници ќе 
учествуваат во наградата на верниците...

Тие веќе не се сеќаваат на самоодрекувањето што го практикуваа како 
поддршка на делото. Додека гледаат во душите што ги придобиле за 
Исус и ги гледаат спасени, вечно спасени - споменици на Божјата милост 
и љубовта на Искупителот - низ небесните сводови одекнуваат извици на 
пофалба и благодарност“. – Counsels on Stewardship, pp. 348,349.

Петок                 30. декември

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кое суеверие за правењето тестаменти е штетно за Божјото дело?
2. Зошто не треба да занемариме да зборуваме за правење тестаменти? 
3. Која е една од причините зошто многумина нема да го примат доцниот 

дожд?
4.  За што треба да бидеме свесни пред да се приближи времето на неволја?
5. Како и кога се плаќа каматата за богатството сочувано на небото?
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БУДЕЊЕ НА ПРАКТИЧНА 
УПРАВИТЕЛСКА СЛУЖБА

„Стоиме на прагот на вечниот свет. Поради умножувањето на 
беззаконието, љубовта на мнозина заладува. Наместо ова, љубовта 
кон Бога, љубовта кон чистотата, вистината и светоста треба да се 
зголеми во нашите срца. Умножувањето на злото околу нас треба 
да разбуди во нас посериозна ревност и посилна решителност... 

Нашиот Господ го предупреди Својот народ дека во последните 
денови беззаконието ќе се умножи и ќе има парализирачко 
влијание врз вистинската побожност. Злото се гледа, слуша и 
чувствува насекаде околу нас. Се чини дека проникнува во самата 
атмосфера и влијае на верата и љубовта на оние кои се изјаснуваат 
дека се Божји народ. Тешко е да се држиш до христијанската 
честитост.“ – The Review and Herald, November 29, 1881. 

КУТИЈА ВО СЕКОЈ ДОМ

„Децата треба да се учат на самоодрекување. Во една прилика, 
додека зборував во Нешвил, Господ ми даде светлина за ова 
прашање. Со голема сила бев просветлена за тоа дека во секој 
дом треба да има кутија на самоодрекување, и дека децата треба 
да научат сами да ги ставаат во оваа кутија парите што инаку би ги 
потрошиле на слатки и други непотребни работи...

Ќе откриете дека кога децата ќе ги ставаат своите пари во кутијата, 
ќе добијат голем благослов, ќе им кажат на децата од соседните 
семејства што прават и со тоа ќе се отвори патот овие кутии да се 
стават и во други домови. Не смееме да направиме ништо за да 
ги обесхрабриме да го сторат тоа. Секој член на семејството, од 
најстар до најмлад, треба да практикува самоодрекување. Како 
што растат децата на таквите семејства, тие ќе разберат нешто од 
мисионерската работа, бидејќи учат што значи да се одречеш од 
себе за да можат душите да се доведат до вистината.“ - The Review 
and Herald, June 22, 1905.
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ПЛАН ВО СЕКОЕ СРЦЕ

„Браќа мои и сестри, проучете го внимателно предложениот 
план, искористете ја секоја прилика да им зборувате на своите 
соседи и пријатели, да им прочитате нешто од книгите кои ја 
содржат сегашната вистина. Покажете им колку ви дошло до 
спасување на душите за кои Христос поднел толку голема жртва. 

Во работата за душите кои пропаѓаат ќе ве придружуваат 
небесни ангели. Илјадници и илјадници, и десет илјади по десет 
илјади ангели чекаат да соработуваат со членовите на нашите 
цркви за ширење на вистината, за да се подготви народот за 
Христовото доаѓање. ‘Еве, сега е времето благопријатно; ете, сега 
е денот на спасението’ (2 Коринтјаните 6:2). Секое семејство нека 
го побара Господа во срдечна молитва, за Тој да му помогне да 
работи за Него.  

Немојте да ги одминувате малите и да очекувате големи задачи. 
Можеби во малите задачи ќе имате успех, а сосема да потфрлите во 
големите, и така да станете малодушни. Прифатете ја секоја задача 
во делокругот на Божјото дело. Бог ве повикува активно да ѝ се 
посветите на Неговата служба било да сте богати или сиромашни, 
големи или мали. И ако со сета своја сила тргнете на работа, тоа 
ќе ви помогне да ги развиете своите дарови и способности за 
работата. А ако ги занемарувате своите секојдневни должности, 
ќе останете без плод и ќе свенете. Токму затоа има толку многу 
неплодни дрва во Господовата градина.  

Во семејниот круг, кај своите соседи, крај болничката постела 
секогаш можете тивко да го читате Светото Писмо и да кажете некој 
збор за Исуса и вистината. На тој начин ќе го посеете драгоценото 
семе кое ќе из’рти и ќе донесе род, можеби по подолго време. 

Во многу места кои ништо не ветуваат, сепак треба да се 
изврши мисионерско дело. Нашето срце и душа треба да бидат 
проникнати со мисионски дух, кој ќе нè поттикне да работиме за 
оние слоеви за кои не сме ни помислувале да работиме, на сосема 
нов начин и во нови места. Господ има свој план за сеење на 
евангелското семе. Ако сееме во согласност со Неговата волја, на 
тој начин ќе го умножиме семето, така што Неговата Реч ќе допре 
илјадници души кои никогаш не слушнале за вистината.



Библиски лекции, Октомври - Декември 2022 79

 

Можности и прилики се укажуваат на сите страни. Искористете 
ја секоја прилика која ви се дава од Провидението. Очите треба да 
се намачкаат со небесна очна маст за да ги видат и ги откријат овие 
можности. Бог сега ги повикува будните и остроумните мисионери. 
Провидението ќе го отвори патот и ќе го открие начинот на кој 
треба да се работи, но ние тие можности мораме да ги воочиме и 
сфатиме.

Божјите гласници добиле налог да се посветат на она исто 
дело, кое Христос го вршел додека бил на Земјата. Мораат да се 
посветат на сите полиња на работа на кои Тој работел. Мораат 
срдечно и искрено да им зборуваат на илјадници за неисцрпното 
и неминливото небесно богатство. Мораат да се исполнат со Свет 
Дух и често да зборуваат за небесната понуда на мир и простување. 
Мораат да укажуваат на вратата на Божјиот град нагласувајќи: 
‘Блажени се оние, што ги исполнуваат Неговите заповеди, за да 
бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ 
портите’ (Откровение 22:14).

  
НЕГУВАЊЕ НА ДУХ НА САМООДРЕКУВАЊЕ 

Секој член на црквата мора да негува дух на самопожртвување. 
Поуки за самоодрекувањето треба да се даваат во секој дом. 
Татковци и мајки, поучувајте ги своите деца да штедат. Учете ги 
своите парички да ги чуваат за мисионерско дело. Христос е наш 
пример. Тој заради нас станал сиромав, за ние да се обогатиме со 
Неговото сиромаштво. Тој учи дека сите мораме да се соединиме 
во љубов и да работиме како што Тој работел, да се жртвуваме 
како што Тој се жртвувал, да се сакаме меѓусебно како Божји деца. 
Браќа мои и сестри, морате да бидете подготвени да се обратите 
и во самоодрекувањето да се угледате на Христа. Облекувајте се 
скромно, но уредно. Трошете што е можно помалку на себе. Држете 
во својата куќа една кутија во која ќе ставате пари заштедени со 
ситни постапки на самоодрекување. Смислата на Божјата Реч треба 
секој ден да ви биде сè појасна. Искористете ја секоја можност 
добиеното знаење да го предадете и на другите. Бидете неуморни 
во добродетелството, бидејќи и вам Бог постојано ви дава големи 
благослови во Својот Дар кој го наменил на светот. 
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Соработувајте со Господ Исус и Тој ќе ви даде драгоцени 
поуки на Својата љубов. Времето е кратко; во одредено 
време, кога веќе нема да има време, ќе ја примите својата 
плата.  

Наложено ми е на оние кои искрено го љубат Бога, а се 
богати, да им кажам: сега е време да ги вложувате своите 
пари за да го помогнете Божјото дело. сега е време да ги 
крепите рацете на проповедниците, кои самопожртвувано 
се трудат да ги спасат душите кои се наоѓаат на работ на 
пропаста. Нема ли тоа да ви биде величествена награда 
кога во небесните дворови ќе ги сретнете душите кои се 
спасени со ваша помош? 

Никој нека не ги чува своите лепти; нека оние кои имаат 
многу, се радуваат што можат да собираат непропадливо 
богатство на небото. Сите пари кои нема да ги вложиме 
во Господовото дело ќе пропаднат. Тие нема да донесат 
никаква добивка во небесната ризница.  

Оние кои не му го даваат на Бога она што е Негово, 
апостол Павле ги опишува со следните зборови: ‘А оние, 
што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во 
стапица и во многу неразумни и штетни желби, што го 
потопуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот 
на сите зла е среброљубието, на коешто некои, откако му 
се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу 
маки’ (1 Тимотеј 6:9,10).  

Да се сее покрај секоја вода значи многу. Тоа значи 
постојано да се даваат дарови и постојано да се жртвува. 
Бог ќе се погрижи верните пристави, на кои им доверил 
имот, да имаат сè доволно и да изобилуваат во секое 
добро дело. ‘Како што е напишано: Раздаде, им даде на 
сиромашните; правдата Негова останува вечна. А Оној Кој 
му дава на сејачот семе и леб за храна, Тој ќе го умножи 
и семето ваше, и ќе ви даде да изобилуваат плодовите на 
вашата правда’ (2. Коринтјаните 9:9,10). Господ се грижи за 
семето кое се сее дарежливо и со полна рака. Тој, кој му 
дава семе на сејачот, ќе му даде на својот работник сè што 
му е потребно, за да соработува со Дародавецот на семето“. 
– 9 Сведоштво, 129-132.
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БОГОСЛУЖБА ВО СЕМЕЈСТВОТО 
 

Октомври - 2022. 
 
 

 

Дат. Ден Утринска 
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
 

1. Сабота Захар. 1:1-6. Сонцето заоѓа во 18 14 
2. Недела Ерем. 28:5-11. Гол. Борба 73. Ерем. 42:13-16. 
3. Понеделник Ерем. 28:14-17. Гол. Борба 74. Ерем. 42:17-19. 
4. Вторник Ерем. 29:4-9. Гол. Борба 75. Ерем. 42:20-22. 
5. Среда Ерем. 29:10-14. Гол. Борба 76. Ерем. 43:10-13. 
6. Четврток Ерем. 29:17-20. Гол. Борба 77. Ерем. 44:2-6. 
7. Петок Ерем. 30:1-7. Сонцето заоѓа во 18 04 
8. Сабота Псалм 108:1-6. Сонцето заоѓа во 18 02 
9. Недела Ездра 1:1-4. Гол. Борба 78. Ерем. 44:7,8. 

10. Понеделник Ис. 44:24-28. Гол. Борба 79. Ерем. 44:9-11. 
11. Вторник Ис. 45:1-6. Гол. Борба 80. Ерем. 44:12-14. 
12. Среда Ездра 1:5-8. Гол. Борба 81. Ерем. 44:15-19. 
13. Четврток Софон. 3:12,13. Гол. Борба 82. Ерем. 44:20-23. 
14. Петок Ездра 3:1-6. Сонцето заоѓа во 17 53 
15. Сабота Псалм 107:1-8. Сонцето заоѓа во 17 51 
16. Недела Ездра 3:10-13. Гол. Борба 83. Ерем. 44:24-27. 
17. Понеделник Ездра 4:1-4. Гол. Борба 84. Ерем. 44:28-30. 
18. Вторник Ездра 4:11-15. Гол. Борба 85. Ерем. 45:1-5. 
19. Среда Ездра 4:18-24. Гол. Борба 86. Ерем. 46:27,28. 
20. Четврток Ездра 5:1-5. Гол. Борба 87. Ерем. 48:8-10. 
21. Петок Агеј 1:1-6. Сонцето заоѓа во 17 42 
22. Сабота Псалм 106:1-6. Сонцето заоѓа во 17 40 
23. Недела Агеј 1:7-11. Гол. Борба 89. Ерем. 50:1-5. 
24. Понеделник Агеј 1:12-14. Гол. Борба 90. Ерем. 50:6-9. 
25. Вторник Агеј 2:1-4. Гол. Борба 91. Ерем. 50:17-20. 
26. Среда Агеј 2:5-9. Гол. Борба 92. Ерем. 50:23-26. 
27. Четврток Захар. 1:8-13. Гол. Борба 93. Ерем. 50:29-32. 
28. Петок Псалм 105:1-7. Сонцето заоѓа во 17 32 
29. Сабота Захар. 1:14-17. Сонцето заоѓа во 17 30 
30. Недела Захар. 2:1-8. Гол. Борба 94. Ерем. 50:39-42. 
31. Понеделник Ездра 5:9-14. Гол. Борба 95. Ерем. 51:1-6. 

 

 
 
 
 
о 
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Ноември - 2022. 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Вторник Немија 1:1-6. Гол. Борба 96. Откр. 18:1,2,4. 
2. Среда Ездра 6:1-8. Гол. Борба 97. Откр. 18:5-8. 
3. Четврток Ездра 6:15-20. Гол. Борба 98. Ерем. 51:7-11. 
4. Петок Ездра 7:6-10. Сонцето заоѓа во 16 23 
5. Сабота Псалм 104:1-13. Сонцето заоѓа во 16 22 
6. Недела Ездра 7:25-28. Гол. Борба 99. Ерем. 51:15-19. 
7. Понеделник Ездра 8:21-23. Гол. Борба 101. Ерем. 51:44-46. 
8. Вторник Ездра 9:1-5. Гол. Борба 102. Ерем. 51:49-53. 
9. Среда Ездра 9:6-10. Гол. Борба 103. Ерем. 51:60-64. 

10. Четврток Ездра 9:13-15. Гол. Борба 104. Пл. Ер. 1:1-4.  
11. Петок Ездра 10:1,2. Сонцето заоѓа во 16 15 
12. Сабота Пс. 104:19-24. Сонцето заоѓа во 16 14 
13. Недела Захар. 3:1-7. Гол. Борба 105. Пл. Ер. 1:5-8. 
14. Понеделник Немија 1:7-11. Гол. Борба 106. Пл. Ер. 1:9-12. 
15. Вторник Немија 2:1-4. Гол. Борба 107. Пл. Ер. 1:13-15. 
16. Среда Немија 4:1-5. Гол. Борба 108. Пл. Ер. 1:16-20. 
17. Четврток Немија 4:7-10. Гол. Борба 109. Пл. Ер. 1:21,22. 
18. Петок Немија 4:13-18. Сонцето заоѓа во 16 09 
19. Сабота Пс. 102:12-18. Сонцето заоѓа во 16 08 
20. Недела Немија 5:9-13. Гол. Борба 111. Пл. Ер. 2:1-4. 
21. Понеделник Немија 6:1-9. Гол. Борба 112. Пл. Ер. 2:6-9. 
22. Вторник Немија 6:10-14. Гол. Борба 113. Пл. Ер. 2:10-13. 
23. Среда Немија 8:1-6. Гол. Борба 114. Пл. Ер. 2:14-17. 
24. Четврток Немија 8:8-10. Гол. Борба 115. Пл. Ер. 2:18-22. 
25. Петок Немија 8:14-18. Сонцето заоѓа во 16 04 
26. Сабота Псалм 101. Сонцето заоѓа во 16 04 
27. Недела Немија 9:6-11. Гол. Борба 116. Пл. Ер. 3:1-8. 
28. Понеделник Немија 9:12-17. Гол. Борба 117. Пл. Ер. 3:9-17. 
29. Вторник Немија 9:18-24. Гол. Борба 118. Пл. Ер. 3:18-24. 
30. Среда Немија 9:32-38. Гол. Борба 119. Пл. Ер. 3:25-33. 
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Декември - 2022 
 
 

Дат. Ден Утринска  
молитва 

Вечерна 
молитва 

За оние кои 
немаат свед. 

 
1. Четврток Откр. 14:12-16. Гол. Борба 120. Мар. 13.33-37. 
2. Петок Евр. 11:1-6. Сонцето заоѓа во 16 01 
3. Сабота Псалм  100. Сонцето заоѓа во 16 01 
4. Недела Матеј 8:5-10. Гол. Борба 121. Пл. Ер. 3:34,35. 
5. Понеделник Матеј 9:1-7. Гол. Борба 122. Пл. Ер. 3:46-56. 
6. Вторник Матеј 15:21-28. Гол. Борба 123. Пл. Ер. 3:57-66. 
7. Среда Матеј 17:19-21. Гол. Борба 124. Пл. Ер. 4:1-5. 
8. Четврток Матеј 21:18-22. Гол. Борба 125. Пл. Ер. 4:6-10. 
9. Петок Марко 2:1-9. Сонцето заоѓа во 16 01 

10. Сабота Псалм  98. Сонцето заоѓа во 16 01 
11. Недела Марко 4:36-41. Гол. Борба 126. Пл. Ер. 4:11-16. 
12. Понеделник Марко 10:46-52. Гол. Борба 127. Пл. Ер. 4:17-22. 
13. Вторник Лука 7:41-50. Гол. Борба 128. Пл. Ер. 5:1-7. 
14. Среда Лука 22:29-34. Гол. Борба 129. Пл. Ер. 5:15-22. 
15. Четврток Дела 3:13-16. Гол. Борба 130. Мат. 24:1-4. 
16. Петок Дела 6:3-8. Сонцето заоѓа во 16 02 
17. Сабота Псалм 97. Сонцето заоѓа во 16 02 
18. Недела Дела 11:21-24. Гол. Борба 131. Мат. 24.5-8. 
19. Понеделник Рим. 5:1-8. Гол. Борба 133. Мат. 24:9-13. 
20. Вторник Рим. 1:16-21. Гол. Борба 134. Мат. 24:14-19. 
21. Среда Рим. 10:10-17. Гол. Борба 135. Мат. 24:20-25. 
22. Четврток Ефес. 4:1-5. Гол. Борба 136. Мат. 24:26-28. 
23. Петок Ефес. 6:12-18. Сонцето заоѓа во 16 05 
24. Сабота Псалм  96:1-8. Сонцето заоѓа во 16 05 
25. Недела Филип. 1:27-29. Гол. Борба 137. Мат. 24:29-31. 
26. Понеделник 1 Сол. 5:4-8. Гол. Борба 138. Мат. 24:32-36. 
27. Вторник 1 Тим. 6:12-16. Гол. Борба 139. Мат. 24:37-41. 
28. Среда 2 Тим. 4:5-8. Гол. Борба 140. Мат. 24:42-44. 
29. Четврток Евр. 12:1-4. Гол. Борба 141. Мат. 24:45-51. 
30. Петок 1 Јов. 5:1-4. Сонцето заоѓа во 16 09 
31. Сабота Псалм 95:1-7. Сонцето заоѓа во 16 10 
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1. октомври  
Дар во првата 

сабота за  
седиштето на 
Боливиската 

Унија
(страна 4)

5. ноември  
Дар во првата 

сабота  за 
литература во 
сиромашните 

полиња
(страна 30)

 

3. декември  
Дар во првата 

сабота 
за црквата во 

Кастељон, Шпанија
(страна 51)

Доброволен дар во 
првата сабота


