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КНИГА ЗА ПОЧЕТОКОТ


ПрватакнигаМојсеевазборува
заИсус–ИсуснашиотСозда-
тел,ИсуснашиотСпасител,

ИсуснашиотОткупител.Пишувајќи
неколкуилјади годинипонастану-
вањетонакнигатаПостанок(уштена-
реченаиБитиеилиПрвакнигаМојсе-
ева;заб.напрев.),напишанаодМојсеј,
ивраќајќисенаназадситеовиевекови
до зборовите на самиот патријарх,
апостолЈовангооткриваИсусавоиз-
вештајотзасоздавањето:„Вопочето-
котбешеСловото,иСловотобешево
БогаиСловотобешеБог.Тоавопоче-
токотбешевоБога.Сèстанапреку
НегоибезНегоништонестана,одона
штопостана.ВоНегобешеЖивототи
Живототимбешесветлинаналуѓето“(Јован1,1-4).

Што,всушност,напишалЈовантука?Сèштоесоздадено„вопоче-
токот“,сèштопретходнонепостоело,настанало–прекуИсуса.Цело-
купнатаматерија–одгалаксиитекоибрзаатнизвселенатакакоблеска-
виогненивртелешки,прекупрецизносоставенатаДНК,чудесновтка-
енавоклетките,доквантнитебранови–сетотоаИсусгосоздалиго
одржува.А1.МојсееваепрватакнигавоСветотописмокојазборува
затоасоздавање,ноизаоткупувањетонасоздадениотсвет.Итокму
тука,вооваакнигасенаоѓаединствениот„официјален“извештајво
светотзанашеточовечкопотекло.

Англискиотназивза1.Мојсеева(Genesis)потекнуваодгрчкиотзбор
генезе,штозначи„почеток“,акојсамиотеизведенодхебрејскиотизраз
bereʼshit,„вопочетокот“–првитезборовивотаакнига,асотоаипрви-
тезборовивоцелатаБиблија!).ПрватакнигаМојсееванидаваоснова,
темелнакојпочиваатситеследнисписи.Бидејќиепрва,иодфунда-
менталнозначењезасèштодоаѓапонеа,1.Мојсееваеверојатнокни-
гаташтонајмногусецитираиспоменувавоостатокотодСветото
писмо.

ПрваМојсееваеважназатоаштоекнигакоја,повеќеодкоебило
другонапишаноделовосветот,нипомагадаразберемекоисмение
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какочовечкисуштества.Оваавистинаеособеноважнаденес,когана
наслуѓетосегледакаконаобичнакосмичкаслучајност,случајнакре-
ацијаначистоматеријалистичкавселена.Или,какоштореколеден
физичар,ниелуѓетосме„организиранакал“(штоедонекадеточно,
иако,спореднего,нѐорганизиралеисклучивозаконитенаприродата!).
Оддругастрана,1.Мојсееванигооткриванашетовистинскопотекло
ифактотдеканиесмесуштествасоздаденисвесноисовршено,според
Божјиотлик,воеденсовршенсвет.1.МојсеевагообјаснуваиПадот,
односнопричинатазоштонашиотсветповеќенеесовршен,нитуние
каколуѓе.Воистовреме,1.МојсееванидаваутехапрекуБожјотове-
тувањезаспасение,воовојсветкој,сампосебе,ненинудиништо
другоосвенстрадањеисмрт.

Сосвоитедраматичниизвештаизачуда(какоштосеСоздавањето,
раѓањето,виножитото)иизлевањетонаБожјитесудови(Потопот,Со-
домиГомора),1.МојсеевасведочизаБожјотосветоприсуство,кое
предизвикувастравопочит.Но,1.Мојсееваеикнигаполнасотрогател-
ничовечкиприказнизаљубов(ЈаковиРахела),заомраза(ЈаковиИсав),
зараѓање(Исак,Јаков,синовитенаЈаков),засмрт(Сара,Рахела,Јаков,
Јосиф),заубиство(Каин,СимеониЛеви)ипростување(ИсавиЈаков,
Јосифинеговитебраќа).Тааеиучебник,солекциизаетика(Каин,
Вавилон),завера(Аврам,Јаков),занадеживетувањезаоткупување
(газењеназмијата,Ветенатаземја).

Вотекотнаоватримесечје,ниенемасамодајачитамеипроучуваме
1.Мојсеева,тукуиќеуживамевонејзинитепреубависториииќенау-
чимедачекорименаподобарначинсоСоздателот–Аврамовиот,Иса-
ковиотиЈакововиотБог.

Сепак,менувањетонагеографскителокалитетиворамкитенакни-
гата–одЕдем,прекуВавилон,ВетенатаземјаиЕгипет,доисчекување-
тонаВетенатаземја–нèпотсетуваатнанашителичниталкањаија
подгреваатнадежтавовистинскатаВетеназемја,којае,всушност,но-
вотонебоиноватаземја.Додекагиследимеситеовиеличности,опи-
шаниво1.Мојсеева,ќеоткриемедека–ипокрајтолкумногуразлики
вопогледнавремето,местото,културатаиоколностите–нивните
приказнисечесто,намногуначини,инаши.



Д-р Жак Б. Дукан е професор емеритус по еврејски јазик и староза-
ветна егзегеза на Адвентистичкиот теолошки факултет при Универ-
зитетот Ендрјус.
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САБОТА, 26 март 2022

Поука 1
Од 26 март до 1 април 2022

СОЗДАВАЊЕТО



ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Псалм 100,1-3; 1. 
Мојсеева 1;2; 2. Мојсеева 20,8-11; 2. Мојсеева 40,33; Матеј 25,14-30; 
Матеј 19,7-9..
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Во почетокот Бог ги создаде небото 
и земјата“ (1. Мојсеева 1,1).


ПрватакнигаМојсеева,асосамототоаицелатаБиблија,започнува

соизвештајотзаБожјитеделанасоздавањето.Овојфактемошневажен,
бидејќиукажувадеканашетосоздавањегоозначувапочетокотначо-
вечкатаибиблискатаисторија.Оваавистина,истотака,укажувадека
извештајотзасоздавањетоод1.Мојсеевајаимаистатаисторискаверо-
достојносткакоидругитенастаниодчовечкатаибиблискатаисторија.

Двататекстазасоздавањетово1.и2.главана1.Мојсеева,содржат
важнипоукизаБогаизачовештвото.Додекајапроучувамевотекотна
овааседмица,појасноќегоразберемедлабокотозначењенаседмиот
ден,сабота.ЌеразмислувамезаБожјиотчиннасоздавањеналуѓето
споредНеговиотлик,асепакодправ.Ќесезанимавамесоцелтана
дрвотонапознавањетонадобротоизлотоинеговатаповрзаностсо
дрвотонаживотот.

Најважнатапораканабиблискитеизвештаизапочетоцитеепорака-
тазаблагодатта.Нашетопостоењеецелосночиннабладодатта.Богги
создалнеботоиземјатадодекалуѓетосèуштенебилеприсутни.Како
инашетосоздавање,такаинашетооткупувањеедародБога.Идвата
концепта,создавањетоиоткупувањето,сесодржанивозаповедтаза
седмиотден,Сабота.
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НЕДЕЛА, 27 март 2022

БОГ СОЗДАТЕЛОТ


Прочитајте го текстот Псалм 100,1-3. Каков треба да биде односот 
на човекот спрема Бог Создателот и зошто?


Прватапоракаодизвештајотзасоздавањето,вотекстот1.Мојсеева
1,сеоднесувана„Бога“.Овагослушамевопреводот:„Вопочетокот
Бог“(1.Мојсеева1,1).Веќевопрвиотстих(1.Мојсеева1,1),зборот
„Бог“еставенвосамиотцентар.Најсиленакцентеставеннанегово
традиционалнотолитургископеење,задасеистакненеговатаважност.
Оттука,извештајотзаСоздавањетозапочнувасонагласокнаБога,Тво-
рецотнасѐштопостои.

ПрватакнигаМојсеевазапочнува,всушност,содверазличнипрет-
ставувањанаБога.ПрвиотизвештајзаСоздавањето(1.Мојсеева1,1-2)
гопретставуваБогкакобескрајнооддалеченодлуѓето,трансцендентен
Бог,Елохим,чиеимезборувазаБожјатапревласт.ИметоЕлохимзначи
надмоќностисила,аупотребатанамножинаназборотЕлохимјаизра-
зуваидејатазавеличественоститрансцедентност.

Вториотизвештајзасоздавањето(1.Мојсеева2,4-25)гопретставу-
ваБогакакоблизокиличен,иманентенБог–ЈХВХ,чиеиме,какошто
многуминаверуваат,означуваблискостимеѓусебнаповрзаност.Според
тоа,извештајотзаСоздавањетовоцелинасодржиповикдасеславиБог
–прво,дасебидесвесензаБожјатабескрајнаголеминаимоќ,авоисто
времедајапризнаеменашатазависностодНего,бидејќиТојнèсоздал
„анениесамите“(Псалм100,3).Оваепричинатазоштопсалмитечес-
тобогослужениетогоповрзуваатсосоздавањето(Псалм95,1-6;Псалм
139,13.14/споредетесоОткровение14,7).

ОвојдвоенпогледнаБога,којевеличественимоќен,аедновремено
иблизок,полнсољубовиповрзансонас,содрживажнапораказатоа
какотребадаМупристапувамевотекотнабогослуженијата.Страхопочит-
таипрославувањетоодатпаралелносорадостаисигурностадекаБоге
близу,деканипростуваинèљуби(видиПсалм2,11).Дурииредоследот
наовиедвеприкажувањанаБогаимасвоезначење–доживувањетона
БожјатаблизинаитеснатаблискостнаНеговотоприсуствоследиподо-
живувањетонаБожјатаоддалеченост.СамокогаќесфатимеколкуеБог
голем,ќеможемедајаценимеНеговатаблагодатисотрепетдауживаме
воНеговатаљубовивоНеговaтaчудеснaприсутноствонашиотживот.
Размислете за огромната моќ на Бога, кој го одржува космосот, а 
сепак може да биде толку блиску до секој од нас. Зошто оваа чудесна 
вистина е навистина толку чудесна?
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ПОНЕДЕЛНИК, 28 март 2022

СОЗДАВАЊЕТО


Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 1,4.10.12.18.21.25.31 
и 1. Мојсеева 2,1-3. Кое е значењето на рефренот „и виде Бог дека 
тоа е добро“, во првиот извештај за Создавањето? Која неискажана 
поука е содржана во заклучокот од тој извештај (1. Мојсеева 2,1-3)? 

ПрисекојследенчекорвоизвештајотзаСоздавањето,Боггооцену-
валсвоетоделокакоtov,„добро“.Споредопштотосфаќање,оваапри-
давказначидекаделотонасоздавањетобилоуспешна,аБожјотозабе-
лежувањедекае„добро“,всушностзначелодекае„делотворно“.
Светлинатаосветлувала (1.Мојсеева1,4).Билкитедавалеплод(1.
Мојсеева1,12)итаканатаму.

Меѓутоа,тојизразсеоднесувалинанештоповеќеотколкусамона
делотворноста.Еврејскиотзбор tovсекористелвоБиблијатаикако
изразнаестетскотовреднувањенанештоубаво(1.Мојсеева24,16).Се
користелизадагоозначионаштоеспротивноназлото(1.Мојсеева
2,9),коесеповрзувасосмртта(1.Мојсеева2,17).

Изразот„бешемногудобро“всушностзначидекасоздадениотсвет
доброфункционирал,декабилубависовршенидекавонегонемало
зло.Вотоавреме,светотсèуштенебилкаконашиотсвет,погоденод
гревотисмртта,штоепотврденовововедотнавториотизвештајза
Создавањето(видете1.Мојсеева2,5).

ОвојописнаСоздавањеторадикалнопротивречинаеволуционите
теории,коидогматскитврдатдекасветотсеформиралпостепено,преку
случајнинастани,почнувајќиодпоедноставнаконпосложенасостојба.

Спротивнонатоа,библискиотписателтврдидекаБоггосоздал
светотодеднашисојаснанамера(1.Мојсеева1,1).Немалоникаква
случајноствосетотоа.Светотненастаналсамодсебе,тукуисклучиво
какорезултатнаБожјатаволјаиНеговатареч(1.Мојсеева1,3).Глаго-
лотbaraʼ,„создава“,употребенво1.Мојсеева1,1,којгласи:„Вопоче-
токотБоггисоздаденеботоиземјата“,сепојавувасамосоБогакако
субјектиукажувананенадејност–Богрекол,итакаибиднало.

Библискиоттекстнèизвестувадека„сè“онаштобилосоздадено
тогаш(1.Мојсеева1,31),споредсамиотТворец,билооценетокако
„многудобро“(1.Мојсеева1,31).Текстот1.Мојсеева1,1гоопишува
самиотнастан–создавањетонанеботоиземјата,атекстот1.Мојсеева
2,1гопрогласуваовојнастанзазавршен.Исѐбилодовршено,вклучи-
телноисаботата,заседумдена.
Зошто идејата за милијарди години еволуција целосно го поништу-
ва извештајот за создавањето од 1. Мојсеева? Зошто овие две сфаќања 
не можат да спојат во секој поглед?
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ВТОРНИК, 29 март 2022

САБОТА


Прочитајте ги текстовите 1. Мојсеева 2,2.3 и 2. Мојсеева 20,8-11. 
Зошто седмиот ден, сабота, е поврзан со Создавањето? Како оваа 
поврзаност влијае на нашето празнување на сабота?

 
Токмузатоаштоги„довршил“своитеделанаСоздавањето,Богја

воспоставилсаботата.Затоа,седмиотден,сабота,еизразнанашатавера
декаБогтогашгозавршилсвоетоделоигосметалза„многудобро“.
Затоа,дасепразнувасаботазначидамусепридружименаБогавопре-
познавањетонавредностаиубавинатанаНеговотосоздавање.

ТогашможемедасеодморимеоднашитеделаистокакоштоБогсе
одморилодсвоите.ДасепразнуваСаботатазначидасекаже„да“на
Божјото„многудобро“Создавање,коеговклучуваинашетофизичко
тело.Спротивнонанекоидревни(исовремени)верувања,ништово
Светотописмо,воСтариотилиНовиотЗавет,негоозначувателото
какозло.Тоаепагански,анебиблискиконцепт.Спротивнонаова,оние
штојапразнуваатсаботатасеблагодарнизаделатанаБожјотосоздавање
–штоговклучуваинивнотосопственотело–изатоаможатдауживаат
воСоздаденотоидасегрижатзанего.

Саботата,којагоозначувапрвиот„завршеток“начовечкатаисторија,
воеднопретставуваизнакнанадежзастрадалноточовештвоисветотшто
воздивнува.Интересноештоизразот„гизавршиделата“повторносепо-
јавуванакрајотодизградбатанасветилиштето(2.Мојсеева40,33),и
повторнонакрајотодизградбатанаСоломоновиотхрам(1.Царевите7,40.
51)–аидветеместаслужелезапоучувањезаевангелиетоиспасението.

ПоПадот,саботатанакрајотнаседмицатаупатуваначудотонаспа-
сението,коеќесеостварисамопрекучудотонановотосоздавање(Иса-
ија65,17;Откр.21,1).Саботатаезнакдека,накрајотнанашатачовечка
седмица,ќеимдојдекрајотнастрадањатаиискушенијатанаовојсвет.

ЗатоаИсусјаизбралсаботатакаконајсоодветендензаисцелувањена
болните(Лука13,13-16).Наспротисекојатрадицијавокојаводачите
останалезаглавени,сосаботнитеисцелувањаИсусмуукажувалнато-
гашниотнарод,какоинамденес,навреметокогаќезавршисетаболка,
сетострадање,секаквасмрт,штоеконечензаклучокнапроцесотна
спасение.Затоа,секојаСаботанèупатувананадежтавооткупувањето.
На кој начин, со одморањето во сабота, го доживуваме одморот и 
спасението што сега го имаме во Исуса, а кое конечно ќе се исполни 
со создавањето на новото небо и новата земја? 
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СРЕДА, 30 март 2022

СОЗДАВАЊЕ НА ЧОВЕШТВОТО

СоздавањетоналуѓетоепоследниотчиннаБожјотосоздавање,ба-

ремспоредизвештајотод1.Мојсеева.Луѓетосеврвотнацелокупното
земносоздавање,целтапорадикојаесоздаденаземјата.
Прочитајте 1. Мојсеева 1,26-29 и 2,7. Како се поврзани овие две 
различни верзии на извештајот за создавањето на човештвото?

ДекаБоггосоздалчовекотспоредсвојотликееднооднајхрабрите
тврдењавоБиблијата.СамолуѓетосесоздадениспоредБожјиотлик.
Иако„Богсоздадеѕверовиземни,споредродотнивни“(1.Мојсеева
1,25),„БоггосоздадечовекотвоСвојотлик“(1.Мојсеева1,27).Оваа
формулачестопатибилаограничуванасамонадуховнатаприродана
човекот,штосетолкувалокако„Божјиотлик“дајаозначувасамоад-
министративнатаулоганапретставувањетонаБогаилидуховната
улогавоодносотконБогаиедникондруги.

Иакоовиесфаќањасеточни,тиенеуспеваатдајаопфататважната
физичкареалностнатоасоздавање.Обетедимензиисенавистинавклу-
чениводватаизраза:„лик“и„какоштосмеНие“,коигоопишуваат
овојпроцесво1.Мојсеева1,26.Додекаеврејскиотзборtselem,„слика“,
сеоднесуванаконкретeнобликнафизичкотело,зборотdemut,„слич-
ност“,сеоднесуванаапстрактнитеквалитетикоисеспоредливисо
божественатаЛичност.

Затоа,еврејскиотизраз„Божјиотлик“,требадасесфативохолистич-
касмисланабиблискотосогледувањеначовечкатаприрода.Библиски-
оттекстпотврдувадекапоединечнителуѓе(мажитеижените)сесоз-
дадениспоредБожјиотликвофизичка,ноиводуховнасмисла.Елена
Г.Вајтгопојаснуваованаследниовначин:„КогаАдамизлеголодра-
цетенаСоздателот,вонеговатафизичка,менталнаидуховнаприрода
билсличеннасвојотТворец“(Воспитување,стр.15,оригинал).

Всушност,овахолистичкосфаќањенаБожјиотлик,коеговклучува
ифизичкототело,повторноепотврденоводругизвештајзаСоздавање-
то,вокојсекажувадека„човекотстанаживадуша(nefesh)“(1.Мојсеева
2,7),какорезултатнадвебожествениактивности:Бог„создаде“иБог
„дувна“.Имајтенаумдека„дух“(или„здив“;заб.напрев.)честосеодне-
суванадуховнатадимензија,ноетесноповрзанисобиолошкатаспособ-
ностзадишење,сосвојствоначовекоткојесоздаден„одземниотправ“.
Тоае„духживотен“,односнодух(духовен)иживот(физички).

Богподоцнаќеизвршитретаоперација,овојпатзадасоздадежена
одтелотонамажот(1.Мојсеева2,21.22),нагласувајќидекатааима
истаприродакакоимажот.
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ЧЕТВРТОК, 31 март 2022

ДОЛЖНОСТА НА ЧОВЕКОТ

Когагосоздалчовекот,Богмудалтридарови:Едемскатаградина

(1.Мојсеева2,8),храна(1.Мојсеева2,16)ижена(1.Мојсеева2,22).
Прочитајте 1. Мојсеева 2,15-17. Кои се должностите на човекот спре-
ма делата на создавањето и спрема Бога? Каква е врската меѓу овие 
две должности?




Прватадолжностначовекотсеоднесуванаприроднатасрединаво

којаБоггопоставил„задајаобработуваидајачува“(1.Мојсеева2,15).
Глаголотavad,„обработува“,сеоднесуванаработата.Неедоволнода
седобиеподарок.Морамедасезанимавамесонегоидагонаправиме
плодоносен–поукаштоИсусќејаповторивосвојатапараболазата-
лантите(Матеј25,14-30).Глаголотshamar,„чува“,подразбираодговор-
ностдасесочуваонаштоепримено.

Другатадолжностсеоднесуваначовековатахрана.Морадаимаме
наумдекаБогимјадалналуѓето(види1.Мојсеева1,29).Богисто
такарекол:„јадислободно“(1.Мојсеева2,16).Луѓетонегисоздале
дрвјата,нитухранатананив.Тоабилдар–дарнаблагодатта.

Но,тукапостоиизаповед–требалодагоприматвеликодушниот
Божјидаридауживаатвонегојадејќи„одсекоедрво“.Меѓутоа,како
делодтааблагодат,Богдодалограничување.Тиенетребалодајадат
одедноконкретнодрво.Уживањетобезникаквиограничувањаводиво
смрт.Тојпринципважелвоедемскатаградинаи,намногуначини,важи
иденес.

Третатадолжностначовекотсеоднесуванажената,третиотБожји
дар:„Затоачовекотќегиоставитаткосиимајкасииќесеприлепикон
женатасвоја“(1.Мојсеева2,24).Ованеобичнотврдењеесиленизразкој
јанагласувачовечкатаодговорностконбрачниотзавет,ицелтадасе
биде„еднотело“,односноедналичност(споредиготекстотМатеј19,7-9).

Причинатазоштомажот(анежената)требалодагиоставиродите-
лите,можебиеповрзанасоопштатабиблискаупотребанамашкиотрод.
Затоаоваазаповед,веројатно,сеоднесуваинажената.Восекојслучај,
брачнатаврска,иакоедародБога,подразбирачовечкаодговорностпо
примањетонатојдар–одговорностштоморавернодајаисполнуваат
имажотижената.
Размислете за сето она што ви го дал Бог. Кои се вашите обврски во 
поглед на она што ви е дадено?
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ПЕТОК, 1 април 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ:

Вокнигата„Воспитување“одЕленаВајтпрочитајтејаглавата„Наука-
таиБиблијата“,стр.128,129(оригинал),авокнигата„Патријарсиипро-
роци“,одистиотавтор,2.главасонаслов„Создавање“,стр.21,22ориг.).

„Бидејќикнигатанаприродатаикнигатанаоткровениетоносатпечат
наистиотврвенУм,нивнитегласовимораатдасесогласуваат.Иакосо
различниметодиинаразличнијазици,тиесведочатзаиститеголеми
вистини.Наукатапостојанооткривановичудеса;норезултатитеоднеј-
зинитеистражувањанеоткриваатништошто,правилнопротолкувано,би
противречелонабожественотооткровение.Книгатанаприродатаипи-
шанатаРечзаемносеосветлуваат.ТиенѐзапознаваатсоБогаучејќинѐ
зазаконитепрекукоиТојдејствува.

Погрешнитезаклучоци,донесениврзоснованафактитенабљудувани
воприродата,довеледопривиденсудирпомеѓунаукатаиоткровението;
вонастојувањедасеповратизагубенатахармонија,прифатенисетолку-
вањанаПисмотокоијапоткопуваатиразурнуваатсилатанаБожјатаРеч.
Сесметадекагеологијатамусеспротивставуванабуквалнототолкување
наизвештајотнаМојсејзасоздавањето.Сетврдидекабилепотребни
милионигодинизаеволуцијанаЗемјатаоднекаковхаос;азарадиприла-
годувањенаБиблијатаконтоанаводнооткритиенанауката,сепретпо-
ставувадекаденовитенасоздавањетопретставуваатголеминеодредени
периоди,коитраатилјадници,илидуриимилионигодини.

Таквиотзаклучокесосемабезоснова.Библискиотизвештајнесе
спротивставуванитусамиотнасебе,нитунаучењетонаприродата“(Еле-
наВајт,Воспитување,стр.128,129оригинал).


1. Зошто квалитетот на нашата вера би бил загрозен кога би веру-

вале дека овие стории за почетоците се само легенди или „мито-
ви“, суштински осмислени да ни упатат духовни поуки, но без 
историска основа? Кои назнаки во библискиот текст покажуваат 
дека писателот на овие стихови знаел дека тие се „историски“, 
исто како и другите стории во 1. Мојсеева? Какво е Исусовото 
сведоштво за историската основа на овие приказни?

2. Што нѐ учи извештајот од 1. Мојсеева за важноста да се управува 
со Земјата? Како можеме да бидеме добри управители на нашата 
планета, а во исто време да ја избегнеме опасноста од обожавање 
на самите творби наместо на Создателот, што е многу реално 
искушение? (Види Римјаните 1,25).

3. И покрај разорното дејство на гревот во текот на долгите миле-
ниуми, на кој начин пред нас сè уште се открива првобитната 
чудесност, убавина и величественост на „многу добрите“ дела на 
создавањето, моќно сведочејќи за Божјата сила и добрина?
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САБОТА, 2 април 2022
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2 - 8 април 2022


ПАДОТ ВО ГРЕВ




 
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 3; 2. 
Коринќаните 11,3; Откровение 12,7-9; Јован 8,44; Римјаните 16,20; 
Евреите 2,14; 1. Тимотеј 2,14.15.
 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „И ставам непријателство меѓу тебе и 
жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува 
главата, а ти ќе го каснуваш во петата“ (1. Мојсеева 3,15).


МеѓусетоонаштоБогимгодалнанашитепрародителивоЕдем,

ималоиеднопредупредување:„Одсекоедрвовоградинатаможешда
јадеш,17освеноддрвотозапознавањенадобротоиназлото;однего
нејади;заштовоонојденкогаќевкусишоднего,ќеумреш“(1.Мојсе-
ева2,16.17).Овааопоменаданејадатоддрвотонапознавањенадобро-
тоизлото(1.Мојсеева2,16,17)нипокажувадекатие,иакотребалода
гопознаваатдоброто,незнаелештоезло.

Несомненоразбирамезоштобилотака,зарне?
Истотака,смртнатазаканаповрзанасопредупредувањетозанепо-

слушност(1.Мојсеева2,17)навистинасеисполнила–тиеќеумрат(1.
Мојсеева3,19).Несамоштоимбилозабранетодајадатоддрвотона
животот,тукубилеипротераниодедемскатаградина(1.Мојсеева3,24),
такашто,какогрешници,немалепристапдоонаштоможелодаимго
овозможивечниотживот(1.Мојсеева3,22).

Меѓутоа,средетаатрагедијасејавуванадеж,којајанаоѓамево1.
Мојсеева3,15,нареченапротоевангелие,или„првоевангелсковету-
вање“.Да,овојстихгопретставувапрвотоевангелсковетувањештосе
наоѓавоБиблијата,когазапрвпатналуѓетоимбилокажанодека,и
покрајпадот,Богобезбедилпатзаспасениенаситенас.





—     15     —

НЕДЕЛА, 3 април 2022

ЗМИЈАТА


 Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 3,3; 2. Коринќаните 
11,3 и Откровение 12,7-9. Која е змијата и како таа ја измамила Ева?



Текстотзапочнувасо„змијата“.Синтаксатанареченицатасугерира
декаовдепостоинагласок–„змијата“сеспомнувапрва.Истотака,до
именката„змија“(вонекоијазици)стоиодреденчлен,штоукажува
декасеработизадобропознатлик,какочитателотвеќедатребадазнае
закогосеработи.Споредтоа,реалностанаовасуштествоепотврдена
уштевопрватареченицаодовааглава.

Серазбира,СветотописмојапрепознаваоваазмијакакоБожјине-
пријател(Исаија27,1)иотворенојанарекува„ѓаволисатана“(Откро-
вение12,9).ИнадревниотБлискиИсток,змијатаистотакапретставу-
валаолицетворениенасилатаназлото.

„Задагоизвршисвоетоделонезабележано,сатанатарешил,како
својмедиум,дајаискористизмијата-штозанеговитеизмамнички
намерибилаодличнамаска.Змијатавотоавремебилаеднооднајмуд-
ритеинајубавитесозданијаназемјата.Ималакрилја,идодекалетела
низвоздухот,изгледалазасенувачкисјајна,бидејќиималабоикоина
сонцетосепрелевалекакоизмазнетозлато“(ЕленaВајт,Патријарси и 
пророци,стр.53,оригинал).

Когастанувазборзаѓаволот,вокојбилооблик,Библијатанезбору-
вачистометафорички.ВоСветотописмо,сатанатаеприкажанкако
буквалнобитие,анесамокаконекојреторичкисимболилиапстрактен
принципсокојседоловувазлотоилитемнатастрананачовештвото.

Меѓутоа,змијатанесепретставувасебесикакоБожјинепријател.
Напротив,таасеповикуванаБожјитезборови,гиповторуваинавидум
гиподдржува.Одсамиотпочетокгледамедекасатанатасакадагоци-
тираБогаи,какоштоќесепокажеподоцна,јацитирадуриисамата
БожјаРеч(Матеј4,6).

Забележетедеказмијатаневлегуваведнашворасправасожената,
тукупоставувапрашањештонавестувадекатааверувавоонаштоим
гокажалГоспод.Накрајотнакраиштата,таапрашува:„Далиевистина
декаБогрекол...“(1.Мојсеева3,1)?Така,уштеодсамиотпочетокгле-
дамеколкуетоасуштестволукавоипрепредено.И,какоштоќесе
покаже,успеалодагоостварионаштогонаумило.
Ако сатаната успеал да ја измами безгрешната Ева во Едем, колку 
сме тогаш ние ранливи? Која е нашата најдобра одбрана од негови-
те измами?
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ПОНЕДЕЛНИК, 4 април 2022

ЗАБРАНИОТ ПЛОД


Прочитајте 1. Мојсеева 2,16.17 и 1. Мојсеева 3,1-6 (видете и Јован 
8,44). Споредете ги зборовите на Божјата заповед дадени на Адам со 
зборовите на змијата упатени до жената. Кои разлики постојат во 
начинот на кој се изразени и која е смислата на овие разлики?


ОбрнетевниманиенапаралелитемеѓуБожјиотразговорсоАдам(1.

Мојсеева2,16.17)иразговоротнаЕвасозмијата.Какозмијатасегада
гозаменилаБога,икакодазнаенештоподоброодНего.Отпрвин,таа
поставувасамопрашање,навестувајќидекаженатаможебипогрешно
горазбралаБога.Итогашсатанатаотвореногидоведувавопрашање
Божјитенамери,падуриимупротивречи.

Нападотнасатанатаесосредоточеннадвепрашања:напрашањето
засмрттаипознавањетонадобротоизлото.ДодекаБогјасноинедвос-
мисленореколдеканивнатасмртќебидесигурна(1.Мојсеева2,17),
сатаната,напротив,тврделдекатиенемадаумрат,сугерирајќидека
луѓетосевсушностбесмртни(1.Мојсеева3,4).ДодекаБогизречному
забранилнаАдамадагојадетојплод(1.Мојсеева2,17),сатанатаги
поттикнуваллуѓетодаговкусат,бидејќинатојначинќестанаткако
Бог(1.Мојсеева3,5).

Сопомошнаовиедвааргумента,бесмртностаисличностасоБога,
сатанатајаубедилЕвадаговкусиплодот.Посебнозагрижуватоашто
жената,когарешиладанегопослушаБогаидавкусиодзабранетиот
плод,почнувадасеоднесувакакоБогповеќеданееприсутеникако
таадаГозаменува.Библискиоттексталудиранаоваазаменаналичноста.
ЕвасегагокористиБожјиотјазик.Проценувајќигозабранетиотплод,
Евагледа„дека...едобар“(.Мојсеева3,6),атоапотсетуванаБожјата
оценказаНеговотосоздавање,когаТој„виде...декаедобро“.

Овиедвеискушенија–дасебидебесмртенидасебидекакоБог–се
наоѓаатвокоренотнаидејатазабесмртностводревнитеегипетскии
грчкирелигии.Желбатазабесмртност,којасесметалазабожествена
особина,гинаведувалалуѓетодасестрематконбожественстатус,зада
можат(какоштосенадевале)дастекнатбесмртност.Ваквиотначинна
размислувањетајносевовлеколвоеврејско-христијанскатакултураи
вродилверавобесмртностнадушата,којаиденеспостоивомногуцркви.
Сетете се на многубројните денешни системи на верувања, кои учат 
дека постои нешто вродено бесмртно во сите нас. На кој начин на-
шето разбирање за човечката природа и состојбата на мртвите ни 
обезбедува моќна заштита од оваа опасна измама?
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ВТОРНИК, 5 април 2022

КРИЕЊЕ ПРЕД БОГА


Прочитајте 1. Мојсеева 3,7-13. Зошто Адам и Ева осетиле потреба да 
се скријат пред Бога? Зошто Бог го поставил прашањето: „Каде си?“ 
Како Адам и Ева се обиделе да го оправдаат своето однесување?


Откакозгрешиле,АдамиЕвапочувствуваледекасеголибидејќија

изгубилесвојатаоблеканаславатакојагоодразувалаБожјотоприсуство
(видетеПсалм8,5;споредетесоПсалм104,1.2).Божјиотликбилнагр-
денсогревот.Глаголот„направи“,воизразотси„направијаопашала“
(1.Мојсеева3,7),дотогашсеприменувалосамонаБогаСоздателот(1.
Мојсеева1,17.16.25.итн.).КакодагозаменилеСоздателоткогасеоби-
деледагоприкријатсвојотгрев–постапкакојаштоПавле,вонегатив-
нaсмисла,јаозначувакакооправдувањесодела(Галатјаните2,16).

Пристапувајќи,Боггопоставувареторичкотопрашање„Кадеси?“
(1.Мојсеева3,9),сличнонапрашањетоштоќемугопоставиинаКаин
(1.Мојсеева4,9).Серазбира,Боггизнаелодговоритенатиепрашања.
ПрашањаташтоТојгипоставилтребалодаимпомогнатнавиновните
дасфататштонаправиле,авоистовремедагидоведедопокајаниеи
спасение.Така,одмоментоткогалуѓетозгрешиле,Господработелна
нивнотоспасениеиискупување.

Целотосценарио,всушност,јаодразуваидејатазаистраженсуд,кој
започнуваодсудијата,којгоиспитувавиновникот(1.Мојсеева3,9)зада
гоподготвизаизрекувањенапресудата(1.Мојсеева3,14-19).Но,Тојтоа
гоправиизадагопоттикненапокајание,штонакрајотќедоведедо
спасение(1.Мојсеева3,15).ОвојмотивгогледаменизцелатаБиблија.

Првично,иАдамиЕва,штоетипичнозагрешниците,сеобидуваат
дагоизбегнатобвинувањето,настојуваjќидагиобвинатдругите.На
Божјотопрашање,АдамодговарадекаевиновнаженаташтоБогмуја
дал(1.Мојсеева3,12)–таагонавеланатоа.Винатабиланејзина(и,се
разбира,Божја),аненегова.

Еваодговарадеказмијатајаизмамила.Еврејскиотглаголnashaʼ,
„измами“(1.Мојсеева3,13),значидаимседаденалуѓетолажнанадеж
идасенаведатдаверуваатдекајаправатвистинскатаработа(2.Царе-
вите19,10;Исаија37,10;Еремија49,16).

Адамјаобвинуваженатавелејќидекатаамугодалаплодот(има
одреденавистинавотоа),аЕвајаобвинувазмијатавелејќидекатааја
измамила(воштоистотакаиманештовистина).Сепак,вокрајналинија,
идвајцатабилевиновни.
Се обидувате ли и вие да обвините некој друг за нешто што сте го 
направиле? Зошто ни е толку лесно да паднеме во истата стапица?
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СРЕДА, 6 април 2022

СУДБИНАТА НА ЗМИЈАТА


„И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и 
породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш 
во петата“ (1. Мојсеева 3,15). Што ѝ вели Господ на змијата и каква 
надеж се навестува во овој стих?


Боггозапочнувасвојотсудсозмијата,бидејќитокмутаајазапоч-

налацелатадрама.Змијатаеиединственотосуштествонадкоееизре-
ченопроклетствовоовојнаратив.

Овдесејавуваеденвид„извртено“Создавање.Додекасоздавањето
воделоконживот,благословиивосхитспремасèштоедобро,пресу-
датаводивосмрт,злоипроклетство–ноистотаканудинадеживету-
вањезаспасение.Заедносотемнатасликаназгазенатазмијакојајаде
прав(1.Мојсеева3,14),блескаинадежтазаспасениетоначовечкиот
род,даденакакопророштво.УштепредосудатанаАдамиЕва,којаќе
следи,Господимдаванадеждекаќебидатоткупени(1.Мојсеева3,15).
Такае,згрешиле.Ида,тиеќестрадаатзасвојотгрев.Да,тиеќеумрат
порадигревот.Но,ипокрајсетотоа,постоиконечнатанадеж–надежта
воспасението.
Споредете го стихот 1. Мојсеева 3,15 со Римјаните 16,20, Евреите 
2,14 и со стихот Откровение 12,17. На кој начин се открива планот 
на спасението и големата борба во овие текстови?




Забележетегипаралелитемеѓустиховите1.Мојсеева3,15иОткрове-

ние12,17:змевот(змијата),разгневен(непријателство);семе(потомство);
женатавоЕдемиженатавоОткровение12,17.Битката(голематаборба),
којасепреселилавоЕдемзавременаПадот,ќепродолжидокрајотна
времето.Меѓутоа,ветувањетозапоразотнасатаната,даденоуштево
Едем–декаглаватаќемубидесмачкана,еуштепојасноизложеново
книгатаОткровение,којагоприкажуванеговотоконечноуништување
(Откровение20,10).Значи,начовештвотоодсамиотпочетокмуедаде-
нанадеждекаќесенајдеизлезодстрашниотхаосштопроизлегуваод
спознаниетоназлото–надежкојаисегаситеможемедајасподелуваме.
Зошто е толку утешно сознанието дека Господ, уште во самиот Едем, 
каде што се зачнале гревот и злото на земјата,  почнал да го откри-
ва планот на спасение?
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ЧЕТВРТОК, 7 април 2022

СУДБИНАТА НА ЛУЃЕТО  


Прочитајте 1. Мојсеева 3,15-24. Што се случило со Адам и Ева 
како последица на падот?




ДодекаБожјиотсуднадзмијатаеизречнопрепознаенкакопроклет-

ство(1.Мојсеева3,14),Божјиотсудврзженатаимажотнее.Единствен
паткогаповторносеупотребувазборот„проклетство“,сеоднесувана
самата„земја“(1.Мојсеева3,17).Така,Богималпоинаквиплановиза
мажотиженатаотколкузазмијата.Нимимбилапонуденанадеж,ноне
инанеа.

Бидејќигревотнаженатабилпоследицананејзинотодружењесо
змијата,стихотштогоопишуваБожјиотсудврзженатаеповрзансо
судотврззмијата.Несамошто1.Мојсеева3,16следиведнашпо1.Мој-
сеева3,15,тукуипаралелитемеѓуовиедвепророштвајасноукажуваат
декапророштвотововрскасоженатаво1.Мојсеева3,16морадасе
читазаедносомесијанскотопророштвово1.Мојсеева3,15.Затоа,Божји-
отсуднаджената,вклучувајќигоираѓањето,требадасегледаодпози-
тивнаперспективанаспасението(споредетесо1.Тимотеј2,14.15).

Бидејќимажотзгрешилзатоаштојапослушалженатанаместодаго
слушаБога,земјатаодкојабилземенбилапроколната(1.Мојсеева
3,17).Какопоследицанатоа,човекотќеморадаработинапорно(1.
Мојсеева3,17-19),апотоадасе„врати“воземјатаодкојадошол(1.
Мојсеева3,19)–нештоштоникогашнетребалодасеслучи,иникако
небилоделодБожјиотпрвиченплан.

ЗначајноетоаштоАдам,сооченсобезнадежнитеизглединасмртта,
сесвртуваконженатаисвојатаживотнанадежјанаоѓавонејзината
способностдароди(1.Мојсеева3,20).Така,ипокрајсмртнатаказна,
тојгледанадежвоживотот.

Оддругастрана,какоисекојродителполнсољубов,Богимпоса-
кувалсамодоброанезло.Затоаисега,когагоспозналезлото,тојна-
правилсѐзадагиспасиодтоазло.Значи,ипокрајосудата,небила
изгубенасетанадежзанашитепрародители,ипокрајнивнатаотворена
иочигледнанепослушностконБога;живеејќивоРајот,тиенемале
апсолутноникаквапричинадасесомневаатвоНего,нитувоНеговите
зборови,нитувоНеговатаљубовконнив.
Иако сме склони „знаењето“ да го сметаме добро само по себе, 
зошто не е секогаш така? Дали има нешто што би било подобро да 
не го знаеме?
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ПЕТОК, 8 април 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Размислетезаповрзаностамеѓу„дрвотонаживотот“и„дрвотоза
познавањенадобротоизлото“.Овааврскасенавестуваисосамиот
фактдекаидвајцатасенаоѓаат„средерајот“(1.Мојсеева2,9).Сепак,
постоинештоповеќеотколкусамопросторнаврскамеѓуовиедведрва.
Токмузатоаштогозелеплодотоддрвотонапознавањетонадоброто
излотоинегопослушалеБога,луѓетогоизгубилепристапотдодрво-
тонаживототиможностадаживеатвечно,баремвооваасостојба.Оваа
поврзаностлеживоосноватанаедендлабокпринцип.Моралнитеи
духовнитеизборивлијаатнабиолошкиотживот,штоиСоломонго
потврдувасоветувајќигосвојотсин:„Синко,незаборавајјапоуката
мојаисрцетотвоедагичувазаповедитемои;заштотиеќетипридадат
долгидни,годининаживотимир“(Мудриизреки3,1-2).Овааповрза-
ностповторносејавувавоидниотнебесенЕрусалим,вокојсамодрво-
тонаживототеприсутно„средглавнатаулица“(Откровение22,2).

„КогајасоздалЕва,Богнемалнамератаадабидевоподреденаили
надреденаположбавоодноснамажот,тукувосèдабидееднаквасонего.
Воинтереситенаовојсветпарнемалоникаквамеѓусебнанезависност,
сепаквомислењетоипостапкитеиедниотидругиотималесвојаиндиви-
дуалност.Меѓутоа,попадотвогрев,бидејќиЕвапрвајапрестапилада-
денатазаповед,ГосподѝреколдекаАдамтребадавладеенаднеа.Таа
требаладабидепотчинетанасвојотсопругитоабилоделодизреченото
проклетствонаднеа.Вомногуслучаи,овапроклетствојаправелосудби-
натанаженатамногутешка,анејзиниотживотвистинскитовар.Мажот
намногуначинијазлоупотребуваодБогададенатапредноститирански
јаизразувасвојатамоќнаджената.Но,восвојатабескрајнамудрост,Бог,
сопланотнаспасение,мудалначовечкиотродуштеедновременамилост
ипроверка“(ЕленаВајт,Сведоштва за црквата,кн.3,стр.484).



1. Бог се соочил со Адама во Едем и му поставил одредени прашања, 
не само за да ја утврди неговата вина, туку и да го доведе до по-
кајание. Овој мотив се повторува во случајот на Каин (1. Мојсе-
ева 4,9.10), пред Потопот (1. Мојсеева 6,5-8), за време на градење-
то на Вавилонската кула (1. Мојсеева 11,5) и пред уништувањето 
на Содом и Гомора (1. Мојсеева 18,21). Како била откриена идеја-
та за истражниот суд во овие случаи?

2. Зошто Ева помислила дека јадењето од дрвото на познавање на 
доброто и злото ќе ѝ донесе мудрост? Како и ние самите да не 
направиме слична грешка, односно да не пркосиме отворено на 
Божјата реч, надевајќи се на нешто „подобро“ од она што Бог ни 
го понудил?
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САБОТА, 9 април 2022
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КАИН И НЕГОВОТО НАСЛЕДСТВО


ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 4; 
Евреите 11,4; Михеј 6,7; Исаија 1,11; 1. Коринќаните 10,13; 1. Јова-
ново 3,12; 1. Мојсеева 5; 1. Мојсеева 6,1-5.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Зарем, кога правиш добро, не си ведар 
во лицето? А ако не правиш добро, тогаш гревот е пред вратата: тој 
те влече кон себе, но ти надвладај го!“ (1. Мојсеева 4,7).


Според1.Мојсеева,онаштоследеловеднашпоПадот,апотоаипо

протерувањетонаАдамиЕваодЕдем,главнобилераѓањаиумирања,
сетотоавосогласностсоБожјитепророштваодпретходнатаглава.
Какопаралелнинаративи,3.и4.главаод1.Мојсеевасодржатмногу
заедничкитемииизрази:описотнагревот(1.Мојсеева3,6-8;спореде-
тесо1.Мојсеева4,8),клетватанад̓ adamah,„земјата“(1.Мојсеева3,17;
споредетесо1.Мојсеева4,11)ипротерувањето(1.Мојсеева3,24;спо-
редетесо1.Мојсеева4,12.16).

Причинатазаовиепаралелиедасенагласиисполнувањетонаона
штоепретходнокажано–пророштватаипредвидувањаташтоБогим
гидалнаАдамиЕвапоПадот.Првиотнастанпопротерувањетона
Адамвлевалмногунадеж.Тоабилораѓањетонапрвиотсин–нешто
штоЕвагодоживеалакакоисполнувањенаветувањетокоеможелода
сенаѕреодмесијанскотопророштво(1.Мојсеева3,15).Односно,таа
помислиладекатојможедабидеветениотМесија.

Настанитештоследелебиле:злосторствотонаКаин,злосторството
наЛамех,пократокживотенвекизголеменарасипаностналуѓето–и
сетотоабилоисполнувањенапроклетствотоизреченовотретатаглава
на1.Мојсеева.

Сепак,дуринитогашнебилаизгубенасетанадеж.
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НЕДЕЛА, 10 април 2022

КАИН И АВЕЛ


Прочитајте го текстот од 1. Мојсеева 4.1.2. Што дознаваме од овој 
текст за раѓањето на овие две машки деца? 




Првиотнастанштобиблискиотписателгозабележалведнашпо

протерувањетонаАдамодЕдемскатаградинаераѓањето.Воеврејски-
отизразупотребенво1.Мојсеева4,1,зборот„Господ“(YHWH)еди-
ректноповрзансозборот„човек“,какоштопокажувапреводот,„добив
човекодГоспода“–илибуквално,„примивчовек,всушностсамиот
Господ.“„Еденодпреводитегласивака:„Родивмашкодете–Господ“.

ОвојбукваленпреводсугерирадекаЕвасесетиланамесијанското
пророштвовотекстот1.Мојсеева3,15иверуваладекатаагородила
Спасителот,Господ.„ДоаѓањетонаСпасителотбилопреткажановоЕдем.
КогаАдамиЕвапрвпатгочулеветувањето,очекувалетоабргудасе
исполни.Тиесорадостгопоздравилераѓањетонасвојотпрвенец,надевајќи
седекаможебитојќебидеИзбавителот“(ЕленaВајт,Копнежот на веко-
вите,стр.31,оригинал).

Всушност,поголемиотделодтааприказнасезанимавасоКаин.Тој
неесамопрвородениот,синоткојнеговитеродителиречисиго„обо-
жавале“,тојеиединствениотштозборувавоовааглава.АЕва,која
возбуденогокоментирараѓањетонаКаин,некажуваништовомомен-
тотнараѓањетонаАвел,илибаремнештоштобибилозабележаново
текстот.Нараторотедноставносоопштувадекатаа„городиуштеи
братотнегов“(1.Мојсеева4,2).

СамотоимеКаинеизведеноодеврејскиотглаголkanah,штозначи
„дасестекне“изначидобивка,поседувањенанештоскапоценоимоќ-
но.Оддругастрана,еврејскотоимеХебел,преведенокакоАвелкајнас,
значи„пареа“(Псалм62,9)или„здив“(Псалм144,4)иукажуванане-
дофатливост,празнина,недостатокнасуштина.Истиотзбор,hebel
(Аbel),секогашсекористиповторноиповторновоКнигатаПроповед-
никизначи„суета“.Иаконебисакаледаизвлечемеповеќеодонашто
госодржатовиекраткитекстови,можебинавистинаможедасезаклучи
декаАдамиЕвасетасвојанадежјаположилевоКаинзатоаштоверу-
валедекатој,аненеговиотбрат,еветениотМесија.
Што точно претставува hebel во нашиoт живот, и кон што се одне-
суваме како да е многу поважно отколку што навистина е? Зошто 
треба да се знае разликата меѓу она што навистина е важно и она 
што не е?
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ПОНЕДЕЛНИК, 11 април 2022

ДВА ПРИНОСИ

СпротивностамеѓуКаиниАвел,којасеогледувалавонивните

имиња,несеоднесувалосамонанивнителичности,тукуинанивните
занимања.ДодекаКаинбил„земјоделец“(1.Мојсеева4,2),атоабарало
тешкафизичкаработа,Авелбил„пастир“(1.Мојсеева4,2),штоукажу-
валоначувствителностисочувство.

Каинбилпроизведувачнаовошки.Авелчуварнаовци.Овиедве
занимањанесамоштојаобјаснуваатприродатананивнитежртвени
приноси(овошјатанаКаиниовцитенаАвел),тукуидваразлични
психолошкиименталнисклопаповрзанисоовиеприноси–Каинрабо-
телзада„добие“плодотштосамиотгопроизведувал,додекаАвелсе
грижелзадаги„сочува“овцитештогидобил.
Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеј 4,4-5 и Евреите 11,4. 
Зошто Бог го прифатил приносот на Авел, а го отфрлил Каиновиот? 
Како да го разбереме она што се случило тука?





„Безпролевањенакрвнемалопроштавањенагревот;итиесожр-
твувањетонапрвитемладенчињаодсвоитестадатребалодајапокажат
својатаверавоХристоватакрвкакоВетенажртванастрадањеипоми-
рување.Освентоа,требалодамугипринесуваатнаГосподаипрвите
земниплодовикакожртванаблагодарност“(ЕленаВајт,Патријарси и 
пророци,стр.71,оригинал).

ДодекаАвелгипослушалБожјитеупатстваигипринелплодовите
наземјатакакододатокнажртватапаленица,Каингоигнориралтоа.
Тојнепринелживотнокакожртва,тукусаможртва„одземнитепло-
дови“.Тоабилочиннаотворенанепослушност,заразликаодставотна
неговиотбрат.Наоваасторијачестосегледалокаконакласиченслучај
наспасениесовера(Авелинеговатакрвнажртва)наспротиобидотда
сезаработиспасениетосодела(Каининеговитеземниплодови).

Иакоенеспорнодекаовиежртвиималедуховнозначење,тиесами
посебенемаленикаквамагичнавредност.Тиеотсекогашбилесамо
симболи,сликикоиукажуваленаБога,којнагрешникотмуобезбедил
несамосохрана,тукуисооткупување.
Прочитајте ги текстовите Михеј 6,7 и Исаија 1,11. Како можеме да 
ги преземеме принципите од овие текстови и да ги примениме во 
нашиот сопствен живот и богослужение?
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ВТОРНИК, 12 април 2022

ЗЛОСТОРСТВО


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 4,3-8. Што го навело Каина да го 
убие својот брат? Видете исто така 1. Јованово 3,12.
 

РеакцијатанаКаинедвојна:„Каинмногусеразлути,илицетомусе
намршти“(1.Мојсеева4,5).СечинидекагневотнаКаиненасоченкон
БогаиконАвела.МусеналутилнаБогазатоаштомислелдекаежртва
нанеправда,анаАвелaзатоаштомуљубоморелнасвојотбрат.Љубо-
мореннашто?Самопорадижртвата?Секако,задсценатасеслучувало
повеќеодонаштосеоткривавотиенеколкустихови.Восекојслучај,
Каинбилпотиштенштонеговатажртванебилаприфатена.

ДветепрашањаштоБоггипоставувавотекстот1.Мојсеева4,6се
поврзанисодветесостојбинаКаин.ЗабележетедекаБогнегообвину-
ваКаин.КакоивослучајотсоАдам,Богпоставувапрашања,незатоа
штонегизнаеодговорите,тукузатоаштосакаКаиндасезагледаво
себеидајаразберепричинатазанеговатасостојба.Какоисекогаш,
Господнастојувадагооткуписвојотпаднатнарод,дуриикогатие
отвореноГопредаваат.Итогаш,откакогоиспрашува,Боггосоветува.

Прво,БоггопоттикнуваКаинада„правидобро“,дасеоднесувана
правиленначин.Тоаеповикзапокајаниеипроменанаставот.Богму
ветуванаКаинадекаќебиде„прифатен“идекаќемубидепростено.
Воизвеснасмисла,Тојмукажувадекаможедабидеприфатен,нопод
Божјиусловианенегови.

Оддругастрана,„аконеправишдобро,тогашгревотепредвратата:
тојтевлечеконсебе,нотинадвладајго“(1.Мојсеева4,7).Божјиот
советгооткривакоренотнагревот,којсенаоѓавосамиотКаин.Овде
БогповторногосоветуваКаина,обидувајќиседагонасочинапатотпо
којтребадаоди.

ВториотБожјисоветсеоднесуванаставотштотребадасезаземекон
тојгрев,којлежипред„вратата“и„тојтевлечеконсебе,нотинадвладај
го...“Споредтоа,Богпрепорачувасамоконтрола:„Нотинадвладејго.“
ОвапотсетуванаонаштогочитамевоПосланиетонаЈаков,когаобјас-
нувадека„Носекогогоискушуванеговатапохотакојаговлечеимами“
(Јаков1,14).Евангелиетонинудиветувањенесамозапростувањена
гревовите,тукуизапобеданаднив(видете1.Коринќаните10,13).Впро-
чем,Каиннемалкогодаобвинувазасвојотгревосвенсебеси.Зартоа,
воопштенокажано,нееслучајсоситенас?
Што можеме да научиме од оваа тажна приказна, кога станува збор 
за слободната волја и дека Бог нема да нѐ принуди на послушност?
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СРЕДА, 13 април 2022

КАИНОВАТА КАЗНА


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 4,9-16. Зошто Бог го поставува 
прашањето: „Каде е братот твој, Авел?“ Каква поврзаност постои 
меѓу гревот на Каин и тоа што станал „изгнаник и скитник по 
земјата“ (1. Мојсеева 4,12)?




ПрашањетоштоБогмугопоставуванаКаинапотсетуванаонашто
мугопоставилнаАдамавоЕдемскатаградина:„Кадеси?“Оваукажу-
ванаповрзаностамеѓугревотвоЕдемиовојгревсега–подоцнежени-
отгрев(Каиновиот)билрезултатнапрвиотгрев(Адамовиот).

Меѓутоа,Каиннегопризнавасвојотгрев.Тојгонегиратоа,што
Адамнегосторил,иакосеобиделдајапрефрливинатананекојдруг.
Каин,наспротитоа,отвореномупркосинаБога,којповторнонесе
колебадагосоочиКаинасонеговотозлосторство.Когамугопоставу-
ватретотопрашање:„Штонаправи?“,Богнегочекаодговорот,тукуго
потсетувадеказнаесè,бидејќидоНегодопирагласотнакрвтанаАвел
одземјата(1.Мојсеева4,10).ТоазначелодекаБогзнаезаубиствотои
ќереагиранатоа.Авелеподземја,штоедиректноповрзаносопадот
исоонаштоГосподмугореколнаАдамадекаќесеслучи(види1.
Мојсеева3,19).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 4,14. Кое е значењето на зборо-
вите на Каин: „Еве ме тераш ... да се скријам пред тебе?“
 


БидејќиАвеловатакрвбилапролеананаземјата,земјатасегаепов-

торнопроколната(1.Мојсеева4,12).Какорезултатнатоа,Каинбил
осудендастанебегалец,отуѓенодБога.ДурикогајаслушналБожјата
пресуда,КаинјасфатилважностанаБожјотоприсуство,бидејќибез
негосеплашелзасвојотживот.Иполаднокрвнотобратоубиствои
пркосштогопокажалпредНего,Господсепакмусесмилувал.Ииако
„сиотидеКаинодпредлицетонаГоспод“(1.Мојсеева4,16),Тојсепак
мудалнекаквазаштита.Каковточнобиловој„знак“(1.Мојсеева4,15),
нениекажано,ноштоидае,затоаможелдасезаблагодарисамона
Божјатаблагодат.
„Од лицето Твое ќе се кријам“ (1. Мојсеева 4,14) – а што може да се 
скрие од Бога? Колку трагична ситуација за некого! Кој е единстве-
ниот начин ние, како грешници, да ја избегнеме оваа ситуација?
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ЧЕТВРТОК, 14 април 2022

ЧОВЕЧКАТА РАСИПАНОСТ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 4,17-24. Какво било наследството 
на Каин и како злосторството на Каин го отворило патот за уште 
поголема расипаност на човештвото?

ВнукотнаКаин,Ламех,госпомнувазлосторствотонаКаинвокон-
текстнасопственото.ОвааспоредбамеѓуКаиновотоиЛамеховото
злосторствоемногупоучна.ДодекаКаинмолчизасвоетоединствено
забележенозлосторство,Ламехкакодасефалисосвоитезлосторства,
падуриигивеличаивопесна(1.Мојсеева4,23,24).ДодекаКаинја
баралБожјатамилост,ништосличнонеезабележанозаЛамех.Додека
БогКаинагоодмаздилседумпати,Ламехсметадеканегоќегоодмазди
седумдесетиседумпати(види1.Мојсеева4,24),штопокажувадекатој
билмногусвесензасвојатавина.

Освентоа,Каинбилмоногамен(1.Мојсеева4,17),аЛамехвовел
полигамија.Библијатаконкретновели:„Ламехзедедвежени“(1.Мој-
сеева4,19).Овапродлабочувањеивеличањеназлотонесомненоќе
влијаенаследнитегенерациинаКаин.

Меѓутоа,веднашпотааепизоданазлотовосемејствотонаКаин,
библискиоттекстбележиновнастан,којевоцелоснаспротивностсо
трендотнаКаин.„Адампаклегнасоженатасвоја,итаамуродисин,и
мудадеимеСит“(1.Мојсеева4,25)–шторезултиралосораѓањетона
Сет,комуЕвамугодалатоаимезадапокажекакоБогпоставил„друг
син“наместоАвел.

ИсторијатанаиметоСит,всушностмупретходинаАвел.ИметоСит
еизведеноодеврејскиотглаголʼashit,„ставам“(1.Мојсеева3,15),исо
негозапочнувамесијанскотопророштво.Споредтоа,месијанскотосеме
ќесепренесувапрекулозатанаСит.Така,овојбиблискитекстсодржи
записзамесијанскаталозакојазапочнувасоСит(1.Мојсеева5,3),го
вклучуваЕнох(1.Мојсеева5,24)иМетусалем,азавршувасоНое(1.
Мојсеева6,8).

Изразот„синовиБожји“(1.Мојсеева6,2)сеоднесуванапотомство-
тонаСит,бидејќитиетребалодагосочуваатБожјиотлик(1.Мојсеева
5,1.4).Оддругастрана,изразот„ќеркичовечки“(1.Мојсеева6,1)како
даиманегативнаконотација.Потомцитенаониекоибиле„споредоб-
разотБожји“сеприкажаникакоспротивностнаониекоиималесамо
ликначовек.Итокмуподвлијаниенаовие„ќеркичовечки“,Божјите
синови„гиземаакоигисакаазажени“(1.Мојсеева6,2),штоукажува
напогрешнанасокавокојатргналочовештвото.
Прочитајте 1. Мојсеева 6,1-5. Колку моќно сведоштво за ширењето 
на расипаноста под влијание на гревот! Зошто треба да направиме 
сѐ од наша страна, за да го искорениме гревот, со Божјата сила, од 
нашиот живот?
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ПЕТОК, 15 април 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ
 

Повторениотизраз:„ЕнохживеешеспоредволјатаБожја“(1.Мој-
сеева5,22.24)подразбираблискоисекојдневнодружењесоБога.Лич-
ниотодноснаЕнохсоБогабилтолкупосебеншто„Боггозеде“(1.
Мојсеева5,24).Меѓутоа,овојизраз,којеединственвоAдамовиотро-
дослов,нејаподдржуваидејатазанепосредензадгробенживотвоРајот
заониекоиживеат„споредволјатаБожја“.ЗабележетедекаизаНоесе
велидека„живеешеспоредволјатаБожја“(1.Мојсеева6,9),атојумрел
какоиситедругилуѓе,вклучувајќигииАдамиМатусал.Интересное
дасезабележидеканеенаведенанитуеднаконкретнапричинаштоби
јаоправдалаоваапосебнамилост.„Објавувајќимугонанародотона
штомугооткрилБог,Енохстаналпроповедникнаправдата.Ониешто
себоелеодБога,гобаралеовојсветчовекдагипоучиизаедносонего
дасепомолатнаБога.ТојијавноработелтакаштоБожјитеупатства
имгипренесувалнаситештобилеготовидагислушаатнеговитеопо-
мени.НеговитенапоринесеограничувалесамонапотомцитенаСит.
ВоземјатавокојапобегналКаин,сакајќидасескриеодбожественото
присуство,пророкотгиобјавувалчудеснитесцеништомубилепока-
жанивовизија:ʼЕтеʼ,велелтој,ʼидеГосподсоилјадницисвоисвети
ангелизадаизречесуднадситеидагиизобличиситебезбожнициза
ситенивнинечесниделаʼ(ПосланиетонаЈуда,стихови14,15)“(Елена
Вајт,Патријарси и пророци, стр.86,оригинал).



1. Зошто Каин го убил својот брат? Прочитајте го следниот комен-
тар на Елиј Визел: „Зошто го направи тоа? Можеби сакал да ос-
тане сам – единствено дете и, по смртта на неговите родители, 
единствен човек. Сум како Бог и можеби сум наместо Бог... Каин 
убил за да стане Бог... Секој човек што се доживува себеси како 
Бог, завршува со убивање луѓе“ (Еliе Wiesel, Меssengers of God: 
Biblical Portraits and Legends; Nеw Yоrk: Random House, 1976, p. 
58). Како можеме да се сочуваме, дури и ако не извршиме убиство, 
во никој случај да не го имитираме ставот на Каин?

2. Споредете го животниот век на претпотопните луѓе (1. Мојсеева 
5) со животниот век на патријарсите. Како можеме да го објасни-
ме ова скратување на човечкиот живот? Зошто овој пад на жи-
вотниот век е во спротивност со претпоставките на модерниот 
дарвинизам?
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САБОТА, 16 април 2022
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16-22 април 2022

ПОТОПОТ



ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 6,13 - 
7,10; 2. Петрово 2,5-9; 1. Мојсеева 7; Римјаните 6,1-6; Псалм 106,4; 
1. Мојсеева 8; 1. Мојсеева 9,1-17.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Но, како што беше во деновите на 
Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот Човечки“ (Матеј 24,37). 

„ИГосподвидедекалошотиитемеѓулуѓетоназемјатасеумножуваа,
идекаситемислиипомисливосрцатанивнибеазливосекоевреме...“
(1.Мојсеева6,5).Глаголот„виде“(1.Мојсеева6,5)говраќачитателот
насекојчекородБожјотопрвобитносоздавање.Но,онаштоБогго
гледасега,наместодабидеtov,„добро“,всушностеrаʼ,„зло“(1.Мој-
сеева6,5).СедобивавпечатокдекаБогсепокајалштогосоздаловој
свет,којсегабилполнсоrаʼ“(1.Мојсеева6,5).

Сепак,дурииБожјотокаењесодржиелементинаспасение.Еврејски-
отзборза„кае“(nakham)звучисличнокакоиметоНое(Noahk),што
значи„утеха“(1.Мојсеева5,29).Споредтоа,Божјиотодговорнатоа
злоимадвестрани.Тојсодржизаканасоправда,којаќедоведедо
уништувањенанекоилуѓе,ноиветувањезаутехаимилост,штоќе
доведедоспасениенадруги.

Овој„двоенглас“евеќеслушнатвослучајотнаКаиниАвел/Сит,и
повторнопрекуспоредувањенадвенаследнилинии–Сит(синови
Божји)иКаин(синовичовечки).Асегаможелповторнодасеслушне,
когаБогнаправилразликамеѓуНоеиостатокотодчовештвото.
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НЕДЕЛА, 17 април 2022

ПОДГОТОВКА ЗА ПОТОПОТ


Прочитајте 1. Мојсеева 6,13-7,10. Каква поука можеме да извлечеме 
од овој необичен извештај за раниот период на човечката историја?


КакоДаниел,Ноеепророккојгонајавувакрајотнасветот.Еврејски-

отзборза„ковчег“(tevah)(1.Мојсеева6,14)еистатареткаегипетска
заемкаштосекористиза„ковчегот“вокојМојсејбилскриенисочуван
какодетезадагоизбавиИзраелодЕгипет(2.Мојсеева2,3).

Истотака,некоивиделепаралелисоковчеготназаветотвоопштата
структуранатојковчег(2.Мојсеева25,10).КакоштоковчеготнаНое
ќеовозможиопстанокначовештвото,такаиковчеготназаветот,знак
наБожјотоприсуствосредеНеговиотнарод(2.Мојсеева25,22),укажу-
ванаБожјотоделонаспасениезатојнарод.

Соизразот„ИнаправиНоесèкакоштомузаповедаБог“1.Мојсее-
ва6,22),сезавршувавоведниотдел.Глаголотʼasah,„направи“,којсе
однесуванапостапкатанаНое,претставуваодговорнаглаголотʼаsah,
„направи“,воБожјатазаповед,сокојзапочнувавоведниотдел(1.Мој-
сеева6,14)икојсеповторувапетпативооригиналниоттекст(1.Мој-
сеева6,14-16).ОваехомеѓуБожјатазаповедиодговоротнаНоеука-
жуванаапсолутнапослушностнаНоекононаштоБогмуреколдаго
направи,ʼasah.Интересноештоовојизразсекористиивоконтекстна
изградбатанаковчеготназаветот(2.Мојсеева39,32.42;40,16).

„БогнаНоемугидалточнитедимензиинабродотиизричниупат-
ствавоврскасонеговатаконструкцијавоситеподробности.Човечката
мудростнебиможеладаизмислиградбасотолкуголемасилаииздр-
жливост.Богбилпроектант,аНоесамоизведувачнаработите“(Елена
Вајт,Патријарси и пророци,стр.92,оригинал).

Значи,оваапаралеламеѓудвата„ковчези“јапотврдуванивнатаза-
едничкаоткупителнаулога.Одтаапричина,послушностанаНоее
опишанакакоделодБожјиотпланнаспасение.Ноебилспасенеднос-
тавнозатоаштоималдоволноверадагонаправионаштоБогмуго
заповедал(видиЕвреите11,7).Тојбилранпримернаверакојасепроја-
вувапрекупослушност–единствениотвиднавераштонавистинае
важен(Јаков2,20).

Накратко,иако„НоенајдемилоствоочитенаГоспод“(1.Мојсеева
6,8),какоодговорнатаавеќедаденамилост,тојпостапилверноипо-
слушнонаБожјитезаповеди.Зарнетребатакадабидеисоситенас?
Прочитајте го текстот 2. Петрово 2,5-9. Зошто било спасено само 
семејството на Ное? Каква поука можеме да извлечеме од извештајот 
за Ное, која се однесува на нашата улога да го опоменуваме светот 
за претстојниот суд?
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ПОТОПОТ

Глаголотʼasah,„направи“,којсеоднесуванапостапкитенаНое,е

истотакаклучензборвоизвештајотзаСоздавањетово1.Мојсеева(1.
Мојсеева1,17.16.25.26.31;1.Мојсеева2,2).Затоа,Ноевитеделанапо-
слушностконБогасекакоБожјитеделанасоздавање.Онаштоможеме
дагозаклучимеврзоснованатааврскаедекаприПотопотнесерабо-
телосамозаБожјатаказнаначовештвото,тукуизаБожјотоспасение.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 7. Зошто описот на Потопот нè 
потсетува на извештајот за Создавањето? Какви поуки можеме да 
извлечеме од паралелите меѓу овие два настана?

 


ВнимателноточитањенатекстотзаПотопототкривадекасеупотре-

бенимногузборовииизразиштосепојавуваатвоизвештајотзаСозда-
вањето:„седум“(1.Мојсеева7,2.3.4;споредетесо1.Мојсеева2,1-3);
„машкоиженско“(1.Мојсеева7,2.3.9.16;споредетесо1.Мојсеева1,27);
„спореднивниотрод“ (1.Мојсеева7,14;споредетесо1.Мојсеева
1,11.12.21.24.25);„животни“,„птици“,„сèштоседвижипоземјата“
(види1.Мојсеева7,8.14.21.23;споредетесо1.Мојсеева1,24.25);и
„живадуша“(1.Мојсеева7,15.22;споредетесо1.Мојсеева2,7).

Споредтоа,сторијатазапотопотдонекадепотсетуванасторијатаза
Создавањето.ОвиеодецинаизвештајотзаСоздавањетооткриваатдека
БогкојштосоздаваеистиотБогкојуништува(5.Мојсеева32,39).Сепак,
овиеодеци,истотака,пренесуваатипоракананадеж–заПотопотепред-
виденодабиденовосоздавање,одвода,штодоведувадоновопостоење.

Движењетонаводитепокажувадекатоановосоздавањее,всушност,
пресвртувањеначинотнаСоздавањетово1.Мојсеева1.Заразликаод
1.главана1.Мојсеева,којагоопишуваодвојувањетонаводатанад
сводотодводатаподсводот,(1.Мојсеева1,7),Потопотгоподразбира
нивнотоповторносоединување,бидејќитиегирушатсвоитеграници
(1.Мојсеева7,11).

Овојпроцеспренесувапарадоксалнапорака–Богморадагоуништи
онаштобилопретходнозадаовозможиновосоздавање,коеќедојде
подоцна.Создавањетоноваземјабарауништувањенастарата.Така
Потопотгонајавуваиднотоспасениенасветотнакрајотнавремето:„И
видовновонебоиноваземја,заштопоранешнатаземјапомина“(От-
кровение21,1;споредетесоИсаија65,17).
Што треба да се уништи во нас за повторно да се создаде? (Видете 
Римјаните 6,1-6)
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КРАЈОТ НА ПОТОПОТ

Текстот1.Мојсеева7,22-24гоопишуваразорнотоисеопштодејство

наводата,којапредизвикалада„сеистребисекоесуштествоштоживе-
ешеназемјата“(1.Мојсеева7,23)икоја„бешенадземјатастоипедесет
дена“(1.Мојсеева7,24).Токмувоовааатмосферанацелосноуништу-
вањеибезнадежност,„сиспомнаБог“(1.Мојсеева8,1).Тојизразево
самиотцентарнацелиотизвештајзаПотопот,штоукажувадекатоае
неговатаглавнапорака.
Прочитајте 1. Мојсеева 8,1. Што значи тоа дека Бог „си спомна за Ное“?


Глаголотzakhar,„спомна“,значидекаБогнезаборавил;тоаенеш-

топовеќеодобичнаменталнаактивност.Вобиблискиотконтекст,„Бог
којсиспомнува“подразбираисполнувањенаНеговотоветувањеи
честосеоднесуванаспасението(видете1.Мојсеева19,29).Воконтекст
наПотопот,„Богсиспомнува“значидекадождот„престана“(1.Мој-
сеева8,2)идекаНоенаскороќеможедагонапуштиковчегот(1.Мој-
сеева8,16).

Иакосèуштенедобилдиректнанаредбадаизлезе,Ноепреземаини-
цијативаииспраќанајпрвогавран,апотоаигулабзадајаистражиситу-
ацијата.Конечно,бидејќигулаботнесевратилкајнего,тојсфатилдека
„јаснемаводатаодземјата“;„гоотворипокривотнаковчегот,погледна
ивидедекаповршинатаназемјатабешепоисушена“(1.Мојсеева8,13).

ОднесувањетонаНоенидавабројнипрактичнилекции.Одедна
страна,нèучидамуверуваменаБога,иакоТојсèуштенезборува
директно.Оддругастрана,вератанејанегиравредностанаразмислу-
вањетоииспитувањето.Вератаненèослободуваоддолжностада
размислуваме,дабарамеидапроверувамедалионаштосмегодознале
евистина.

Сепак,НоенеизлегуванадвордодекаБогконечнонемукажедаго
сторитоа(1.Мојсеева8,15-19).Тоазначи,дурииоткакодозналдекае
безбеднодаизлезе,НоесèуштесепотпиранаБогаигочекаНеговиот
знакпреддагонапуштиковчегот.Тојсèуштетрпеливочекавоарката.
„БидејќивоковчеготвлеголнаБожјазаповед,чекалпосебноупатство
даизлезеоднего.Најпослеоднеботодошолсиленангел,јаотворил
масивнатавратаиимзаповедилнапатријархотиначленовитенанего-
вотосемејстводаизлезатодковчеготидаизведатоднегосѐштобило
живо“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.105,оригинал).
Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 8,1; 19,29 и Псалм 
106,4. Што значи изразот „Бог си спомна“? Што значи оваа висти-
на за нас сега – т.е. како Бог ви покажал дека „си спомна“ за вас?
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ЗАВЕТ – ПРВ ДЕЛ

Дошловремедасеисполниветениотзавет.„НосотебеЈасќенапра-

вамСвојзавет,авоковчеготќевлезешти,исотебеисиновитетвои,и
женататвоја,иженитенасиновитетвои“(1.Мојсеева6,18).Заразлика
одбожественатазаканазауништување(1.Мојсеева6,17),овојзавете
ветувањезаживот.
Прочитајте 1. Мојсеева 8,20. Што направил Ное прво кога излегол 
од арката и зошто?


КакоАдамиЕва,коинесомненоГославелеБогавосабота,веднаш

пошестеденаодсоздавањето,НоемупринесуважртванаБогаведнаш
поПотопот,штосамопосебебилоновчиннасоздавање.Меѓутоа,пос-
тоиразликамеѓуовиедвачинанабогослужение.ЗаразликаодАдамаи
Ева,коидиректномусепоклонуваленаГоспода,Ноеморалдапринесе
жртва.ОваепрвотоспомнувањенаолтарвоБиблијата.Оваажртвае
„жртвапаленица“(ʼolah),најстараинајчестопринесуванажртва.ЗаНое,
тоабилажртваблагодарница(споредисо1.Мојсеева15,1-11),принесе-
накакоизразнаблагодарностнаСоздателоткојгоспасил.
Прочитајте 1. Мојсеева 9,2-4. Како влијаел Потопот на човековата 
исхрана? Кој принцип стои зад Божјите ограничувања?




ПорадипоследицитеодПотопот,растителнахранаповеќенебила

достапнакакопорано.ЗатоаБогдозволиллуѓетодајадатживотинско
месо.Оваапроменавоисхранатадовеладопроменавоодноситемеѓу
луѓетоиживотните,воспоредбасоодноситештопостоелемеѓунивпо
првобитнотоСоздавање.Споредизвештајотзасоздавањето,луѓетои
животнитеделелеистарастителнахранаинепретставувалезаканаеден
задруг.Меѓутоа,восветотпоПотопот,убивањетоживотнизахрана
довелодоврскикоивклучуваатстравитрепет(1.Мојсеева9,2).Вомо-
ментоткогапочналедасејадатеднисодруги,луѓетоиживотнитене-
сомненоразвилесосемапоинаководносодонојвокојуживалевоЕдем.
Меѓутоа, оваа Божја дозвола имала две ограничувања. Прво, не 
сите животни биле погодни за исхрана. Првото ограничување се 
огледувало во разликата меѓу „чистите и нечистите“ животни, што 
било дел од поре до кот на создавањето (види 1. Мојсеева 8,19.20; 
спореди 1. Мојсеева 1,21.24). Второто ограничување било изречно и 
ново, а значело воздржување од консумирање крв, бидејќи животот 
е во крвта (1. Мојсеева 9,4).
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ЗАВЕТ – ВТОР ДЕЛ


Прочитајте 1. Мојсеева 8,21-9,1. Кое е значењето на Божјото зала-
гање за зачувување на животот? На кој начин Божјиот благослов 
ја исполнува целта на тоа залагање?




Божјатапосветеностнатоадасезачувуваживототбилачиннабла-
годат,анерезултатначовечкизаслуги.Богодлучилдагозачуваживо-
тотназемјатаипокрајчовечкотозло(1.Мојсеева8,21).Вотекстот1.
Мојсеева8,22буквалностои„сèдурипостоиземјата“,односно,додека
постоиоваасегашназемја,годишнитевремињаќедоаѓаатиќесиодат
иживототќеопстојува.Накратко,Богнесеоткажалодсвоитесозданија.

Всушност,следниовтекст,којзборувазаБожјиотблагослов,нèвраќа
напрвобитнотоСоздавањеиблагословотштогоследел(1.Мојсеева
1,22.28;1.Мојсеева2,3).Воизвеснасмисла,Господмудалначовештво-
томожностзановпочеток–можностдазапочнеодново.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 9,8-17. Кое е значењето на вино-
житото? Во која смисла овој „знак на заветот“ (1. Мојсеева 9,13) е 
поврзан со другиот знак на заветот, саботата?






Изразот„гопоставувамзаветотМојсовасисовашетопотомство

повас“сеповторуватрипати(1.Мојсеева9,9.11.17),штоозначува
кулминацијаиисполнувањенапрвобитнотоБожјоветување(1.Мојсе-
ева6,18).Попретходниототсек,којепаралеленсошестиотденвоиз-
вештајотзаСоздавањето,овојделепаралеленсоонојштогоопфаќа
седмиотденодизвештајотзаСоздавањето–сабота.Повторувањетона
зборот„завет“,седумпативоовојтекст,енештоштопотсетуванаса-
ботата.Какоисаботата,виножитотоезнакназаветот(1.Мојсеева
9,13.14.16;споредисо5.Мојсеева31,12-17).Истотака,какоисаботата,
виножитотоимасеопфатенкарактер–важизацелиотсвет.Какошто
саботата,какосимболнасоздавањето,енаменетазасекого,кадеида
сенаоѓа,такаветувањетодекаповеќенемадаимасеопштпотопважи
засекогоинасекоеместо.
Следниот пат кога ќе видите виножито, размислете за сите ветувања 
што ни ги дал Бог. Зошто можеме да веруваме во овие ветувања и 
како виножитото ни го покажува тоа?
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ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Особенопоучноедасеспоредатменталитетот,однесувањетона
луѓетоиситуацијатавосветотпредПотопотионаштопостоиденес.
Човечкатарасипаност,секако,нееновапојава.Разгледајтегипарале-
литемеѓунивнотоинашетовреме.

„ГревовитепорадикоиБоггоказнилпретпотопниотсветиденеска
постојат.СтрахопочиттаконБогаисчезналаодсрцатаналуѓето,анего-
виотзаконгогледаатрамнодушноисопрезир.Видливатаинезауздана
склоностконземнитеуживања,толкукарактеристичназапретпотопниот
свет,воистамерајапокажуваиденешнатагенерација...Богнегиосудил
претпотопнителуѓезатоаштојаделеипиеле...Нивниотгревсесостоел
вотоашто,користејќигитиедарови,немубилеблагодарнинаДарода-
вецотиштосепонижувалесонеограниченопопуштањенаапетитот.Со
законимбилодозволенодасеженатидасемажат.Бракотебожествена
установа,еднаодпрвитевопоредокотштоговоспоставилБог.Тојза
овааустановадалпосебниупатстваијаоблеколвосветостиубавина;но
тиеупатствасезаборавениибракотеизопачендотаамераштослужел
самозазадоволувањенасетилнитестрасти.Сличнасостојбапостоии
денеска.Сепретерувавосѐштоинакуедозволено...Измами,поткупу-
вањаикражбиможатдасесретнативовисокитеивонижитеопштест-
веникругови,иникојнегиосудува.Весницитесеполнисоизвештаиза
убиства...Духнаанархијагипроникнуваситенациинасветот,абуните
инередитештогопотресуваатсветотсесамонапластениогненистрасти
ибеззаконијакои,когаеднашќесеоттргнатодконтролатаиограничу-
вањето,ќегопреплаватсветотсобедаисопустење.Сликатасокоја
Вдахновениетојаприкажувасостојбатанапретпотопниотсветпремногу
верногоприкажуваонаконштоденешнотоопштествобргуодиво
пресрет.Дурииденеска,воовојвек,итоавоземјитештосесметаатза
христијански,секојдневносеслучуваатзлосторствацрнииужасниисто
какоиониепорадикоибилеуништенигрешницитенапретпотопниот
свет“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.101,102,оригинал).


1. Кои се заедничките карактеристики на претпотопното и нашето 

општество? Што можеме од овие заеднички карактеристики да 
научиме за тоа колку Бог е милостив, Кој, и покрај сето ова, го 
сака овој свет и секогаш настојува да спаси кого може?

2. Некои луѓе тврдат дека Ноевиот потоп бил само локален настан. 
Што е погрешно во таа идеја? Кога тоа би било вистина, зошто 
секоја локална поплава (и секое виножито) би го направила Бога 
лажец?
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САБОТА, 23 април 2022
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аПоука 5
23-29 април 2022

СИТЕ НАРОДИ И ВАВИЛОН


ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 9,18-
11,9; Лука 10,1; Матеј 1,1-17; Лука 1,26-33; Псалм 139,7-12; 1. Мој-
сеева 1,28; 1. Мојсеева 9,1.  

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Затоа тој се нарече Вавилон, зашто 
таму го збрка Господ јазикот на целата земја и оттаму ги растури 
Господ по целата земја“ (1. Мојсеева 11,9).


ПоПотопот,фокусотнабиблискиотизвештајсепрефрлуваодпо-

единецот,Ное,нанеговитетрисина,„Сим,ХамиЈафет“.Посебно
вниманиесепосветуванаХам,таткотонаХананејците(1.Мојсеева
10,6.15),штопретставувавоведвоприказнатаза„Ханан“–Ветената
земја(1.Мојсеева12,5),штојачекалАврам,чијблагословќегиопфа-
тиситенароди(1.Мојсеева12,3).

Меѓутоа,текотнанаративотгопрекинуваизвештајотзаизградбата
наВавилонскатакула(1.Мојсеева11,1-9).Уштееднаш,Божјитепла-
новизачовештвотосенарушени.Онаштотребалодабидеблагослов
–раѓањенаситенароди–стануваповодзауштееднопроклетство.
НародитесеобединуваатзадасеобидатдагозазематБожјетоместо.
Богимизрекувапресудаи,какорезултатназбрката,народотсерасеју-
вапоцелиотсвет(1.Мојсеева11,8),соштогоисполнуваатпрвобитни-
отБожјипланзанивдаја„наполнатземјата“(1.Мојсеева9,1).

Накрајот,ипокрајчовечкатарасипаност,Боггопретворазлотово
добро.Тој,какоисекогаш,гоимапоследниотзбор.Проклетствотона
Хамвошаторотнанеговиоттатко(1.Мојсеева9,21.22)ипроклетство-
тонадзбунетителуѓекајВавилонскатакула(1.Мојсеева11.9),накрајот
ќесепретворатвоблагословзаситенароди.



—     36     —

НЕДЕЛА, 24 април 2022

КЛЕТВАТА НАД ХАМ

Која е пораката на необичната приказна во 1. Мојсеева 9,18-27?
ОднесувањетонаНоеволозјетопотсетуванаоднесувањетонаАдам

воЕдемскатаградина.Овиедвесторииимаатнекоизаедничкимотиви:
јадењеовошјекоерезултирасоголотија,апотоапокривање,проклет-
ствоиблагослов.Така,Ноеповторносеповрзувасонеговитеадамски
корении,зажал,јапродолжуваисторијатанаПадот.

ФерментацијатанаовошкитенебиладелодпрвобитнотоБожје
создавање.Ноесепрепуштилнанејзинотодејство,апотоајаизгубил
самоконтролатаисеразоткрил.ФактотдекаХамја„видел“неговата
голотија,потсетуванаЕва,којаистотакаго„видела“забранетотодрво
(1.Мојсеева3,6).ОваапаралеласугерирадекаХамнеја„видел“голо-
тијатанасвојоттаткокришум.Оделнаоколузборувајќизатоабезво-
општодасеобидедасепогрижизапроблемотнанеговиоттатко.На-
спротинего,реакцијатананеговитебраќа,коиведнаштргналедаго
покријатсвојоттатко,додекаХамгооставилгол,премолченогиосу-
дилапостапкитенаХам.

Сеработизапочитувањенародителите.Аконегипочитуватероди-
телите,коигопретставуваатвашетоминато,тоаќевлијаеинавашата
иднина(2.Мојсеева20,12;споредиЕфесјаните6,2).Оттукаипроклет-
ствотоштоќевлијаенаиднинатанаХаминанеговиотсинХанан.

Серазбира,грубатеолошкагрешкаиетичкозлосторствоедасе
користитојтекстзадасеоправдаатрасистичкитеориипротивкојбило.
ПророштвотоестрогоограниченонаХанан,синотнаХам.Библискиот
авториманаумнекоиодрасипанитепостапкинаХананците(1.Мој-
сеева19,5-7.31-35).

Освентоа,тааклетвасодржииветувањезаблагослов.Станувазбор
заиграназборовиповрзанисоимето„Ханан“,коееизведеноодглаго-
лотkanaʼ,штозначи„покорува“.ТокмусопокорувањетонаХанан,
Божјиотнарод,потомцитенаСим,ќевлезатвоВетенатаземјаиќего
подготватпатотзадоаѓањетонаМесија,којќегорашириЈафет„во
шаторитенаСим“(1.Мојсеева9,27).Тоаепророчкаалузијанапроши-
рувањетонаБожјиотзаветнаситенароди,коиќејаприфататпораката
заспасениеупатенапрекуИзраелдоцелиотсвет(Даниел9,27;Исаија
66,18-20;Римјаните11,25).Така,проклетствотонаХам,всушност,ќе
бидеблагословзаситенароди,вклучувајќигиипотомцитенаХами
ХананцитекоиќегоприфататспасениетоштоимгопонудилГоспод.
Ное – „херојот“ на Потопот – пијан? Што ни кажува ова за несовр-
шеностите на сите нас и зошто Божјата милост ни е потребна во 
секој момент од нашиот живот?
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ПОНЕДЕЛНИК, 25 април 2022

РОДОСЛОВИЕТО ВО 1. МОЈСЕЕВА

Врзоснованахронолошкитеинформациизанеговотовреме,гледа-

медекаНоеслужелкаковрскапомеѓуцивилизациитепредипопотопот.
Последнитедвастихаодсторијатазанего(1.Мојсеева9,28.29)нè
враќаатнапоследнатаалкаодродословиетонаАдам(1.Мојсеева5,32).
БидејќиАдамумрелкогаЛамех,таткотонаНое,имал56години,Ное
сигурнослушналприказнизаАдам,такаштоможелдаимгипренесе
насвоитепотомципредипопотопот.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 10. Која е целта на ова родословие 
во Библијата? (Видете и Лука 3,23-38.)





Библискатагенеалогијаиматрифункции.Прво,јанагласуваисто-
рискатаприроданабиблискитеизвештаи,коисеоднесуваатнавистин-
скилуѓекоинекогашживеелеиумреле,ичииденовибилепрецизно
избројани.Второ,таагопокажуваконтинуитетотоддревнитевремиња
довреметовокоеживееписателотнаодреденатакнига,воспоставувајќи
јаснаврскамеѓуминатотои„сегашноста“.Трето,нèпотсетуваначо-
вечкатакревкостинатрагичниотефектнапроклетствотонагревоти
неговитесмртоноснипоследициврзситегенерацииштонастапувале.

Забележетедекаподелбатана„хамити“,„семити“и„јафети“несле-
динекоијасникритериуми.Седумдесетнародинајавуваат70членовина
семејствотонаЈаков(1.Мојсеева46,27)и70израелскистарешиниво
пустината(1.Мојсеева24,9).Идејатазаповрзаностмеѓу70-тенародии
70-тестарешиниукажуванамисијатанаИзраелкондругитенароди:
„КогаСевишниотгоразделувашенаследствотонанародитеигираселу-
вашесиновитечовечки,тогашставиграницимеѓународитеспоредбројот
насиновитеизраелски“(5.Мојсеева32,8).Споредистиотобразец,Исус
испраќа70ученицидагиевангелизираатнародите(Лука10,1).

Овааинформацијани јаоткривадиректнатаврскамеѓуАдами
патријарсите.Ситетиебилеисторискиличности,вистинскилуѓеод
Адампанаваму.Истотака,нипомагадаразберемедекапатријарсите
ималедиректенпристапдосведоци,коиличносесеќаваленаовие
древнинастани.
Прочитајте го текстот Матеј 1,1-17. Што можеме да научиме за 
историчноста на сите овие личности? Зошто е толку важно за на-
шата вера да знаеме и да веруваме дека тоа биле вистински луѓе?
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ВТОРНИК, 26 април 2022

ЕДЕН ЈАЗИК


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 11,1-4. Зошто луѓето „по целата 
земја“ толку многу се грижеле за постигнување единство?

 
Изразот„целаземја“сеоднесуванамалбројлуѓе,ониекоиживееле

поПотопот.Причинатазанивнотособирањеејаснонаведена–сакале
даизградаткулаштоќедопирадонебото(1.Мојсеева11,4).Нивната
вистинсканамера,всушност,биладагозазематместотонасамиотБог
Создател.Посебноезначајноштоописотнанамеритеипостапкитена
овиелуѓепотсетуванаописотнаБожјитенамериипостапкивоизвеш-
тајотзаСоздавањето:„сирекоа“(1.Мојсеева11,3.4;1.Мојсеева1,6.9.14,
итн.);„даправиме“(1.Мојсеева11,3.4;споредетесо1.Мојсеева1,26).
Нивнатанамераизречноенаведена:„Дасездобиемесоиме“(1.Мојсе-
ева11,4),атоаеизразштосекористиисклучивозаБога(Исаија63,12.14).

Накратко,градителитенаВавилоннегувалегрешнаамбицијадаго
заменатБогСоздателот.(Знаемекојгиинспириралнатоа,зарне?Ви-
детеИсаија14,14.)СеќавањетонаПотопотнесомненоигралоизвесна
улогавонивниотпроект.Тиеизградилевисокакулазадагопреживеат
следниотпотоп,акоевентуалносеслучиипокрајБожјотоветување.
Сеќавањетонапотопотезачуванововавилонскататрадиција,иако
искривено,иповрзаносоизградбатанаградотВавилон.Тојнапорда
седостигненеботоидасеузурпираБожјиотпрестол,навистинаќего
карактеризирадухотнаВавилон.

Одистатапричина,сторијатазаВавилонскатакулаетолкуважен
мотиввоКнигатанапророкДаниел.ПовикувањетоназемјатаСенарво
воведотнаизвештајотзаВавилонскатакула(1.Мојсеева11,2),сепов-
торуванапочетокотнаДаниеловатакнига,каконазивнаместотона
коеНавуходоносордонелпредметиодерусалимскиотхрам(Даниел
1,2).Меѓумногутедругинастаниопишанивотаакнига,таквиотстав
најјасногопренесуваепизодатавокојаНавуходоносорпоставувазлат-
настатуа,веројатнонаистотоместоивоистата„рамница“.Восвоите
визиизакрајот,Даниелгогледаистотосценарио–народитеназемјата
какосесобираатзадасеобединатпротивБога(Даниел2,43;Даниел
11,43-45;споредетесоОткровение16,15.16).Тојнивенобидпропаѓа,
какоивослучајотсоВавилон.
Еден познат француски секуларен писател од минатиот век тврдел 
дека големата цел на човештвото се состои токму во тоа да се обиде 
„да биде Бог“. Што е тоа кај сите нас, почнувајќи од Ева во Едем 
(1. Мојсеева 3,5), што нѐ вовлекува во оваа опасна лага?
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СРЕДА, 27 април 2022

„АЈДЕ ДА СЛЕЗЕМЕ“


Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 11,5-7 и Псалм 139,7-
12. Зошто Бог слегол на земјата во таа прилика? Кој настан поттик-
нал таква божествена реакција?


Ироничноешто,иаколуѓетотежнееледасеискачатвисоко,Бог

моралдасеспуштикајнив.БожјотослегувањеепотврдазаНеговата
надмоќ.Богсекогашќебиденадвороднашиотчовечкидофат.Залуден
еисмешенсекојчовечкинапордасеиздигнедоНегоидасесретнесо
Негонанебото.Несомнено,Исусслеголкајнастокмузатоа–данѐ
спаси.Зашто,навистинанемалодругначинданѐспаси.

ГолематаиронијавоизвештајотзаВавилонскатакуласеодразува
воизјаватадекаБог„сеспуштидаговидиградотикулата“(1.Мојсе-
ева11,5).Богвоопштонеморалдаслезезадајавиди(Псалм139,7-12;
споредисоПсалм2,4),нотојгонаправилтоа.Овојконцептјанагласу-
ваБожјатаповрзаностсочовештвото.
Прочитајте го текстот Лука 1,26-33. Што нè учи ова за Божјото 
слегување кај нас?


Божјотослегувањенѐпотсетуваинапринципотнаоправдувањесо

вераинапроцесотнаБожјатаблагодат.ШтоиданаправимезаБога,
Тојсепакќеморадаслезезадасесостанесонас.Онаштогоправиме
заБоганееонаштоќенèдоведедоНегоидоспасение.Напротив,
Божјотодвижењеконнасеонаштоќенèспаси.Текстотод1.Мојсеева
11,5-7дуридвапатигоспомнуваБожјотосимнување,штопокажува
колкумубиловажнотоаштосеслучувалотаму.

Споредтојтекст,Господсакалдаставиточкананивнотодлабоко
вкоренетоединство,кое–соогледнанивнатападнатасостојба–може
дадоведесамодопоголемоипоголемозло.Затоарешилдаимгипо-
мешајазиците,попречувајќигисотоанивнитезаедничкипланови.

„ПлановитенаградителитенаВавилонзавршилесосраменпораз.
Споменикотнанивнатагордостостаналспоменикнанивнаталудост.
Пасепак,луѓетопродолжуваатдаодатпоистиотпат-потпирајќисе
самонасебеиотфрлајќигоБожјиотзакон.Тоаеонаначелоштосата-
натасеобиделдагонаметнеуштенанебото,истотоонаначелосокое
сераководелКаинкогагодонелсвојотпринос“(ЕленаВајт,Патријар-
си и пророци,стр.123,оригинал).
Според што можеме да препознаеме во извештајот за Вавилонската 
кула уште еден пример на човечката горделивост и причините зошто 
тој обид на крајот пропаднал? Кои поуки можеме да ги извлечеме за 
нас лично од таа сторија?
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ЧЕТВРТОК, 28 април 2022

СПАСЕНИЕ НА ПРОГОНЕТИТЕ

Прочитајте ги следните стихови: 1. Мојсеева 11,8.9 и 9,1, и спореде-
те ги со 1. Мојсеева 1,28. Зошто Божјото расејување е спасоносно?

 

Божјиотпланиблагословзалуѓетобилеследни:„Плодетесеимно-
жетесе,иполнетејаземјата“(1.Мојсеева9,1;споредетесо1.Мојсеева
1,28).Меѓутоа,градителитенаВавилон,спротивнонаБожјиотплан,
претпочиталедаседржатзаеднокакоистнарод.Еднаодпричинитезо-
штосакаледагоизградаттојградбилатокмузаданесе„растуримепо
целатаземја“(1.Мојсеева11,4).Тиеодбиледасепреселатнадруги
места,верувајќидекаверојатноќебидатпомоќнизаедноотколкуштоби
билеакосеразделатисерасеат.И,воизвеснасмисла,тиебилевоправо.

Зажал,тиеималенамерадајаискористатмоќтанасвоетоединствоза
зло,анезадобро.Сакале„дасездобиемесоиме“,штоејасенодразна
нивнатагордостиароганција.Навистина,секогашкогалуѓето,отворено
пркосејќимунаБога,посакуваатдасе„здобијатсоиме“,можемедаби-
демесигурнидекатоанемадаизлезенадобро.Никогашинеизлегло.

Споредтоа,какоказназанивниототворенпркос,Богимодредилда
бидатрасеани„поцелатаземја“(1.Мојсеева11,9)–токмуонаштотие
несакаледасеслучи.

ИнтересноештоиметоВавилон,штозначи„Божјаврата“,сеповр-
зувасоглаголотbalal,штозначи„збунува“(1.Мојсеева11,9).Така,
токмузатоаштосакаледастигнатдо„вратата“Божја,бидејќисебеси
сесметалезаеднаквинаБога,завршилезбунетиимногупомалкумоќ-
ниодпорано.

„ЖителитенаВавилонрешиледаосноватвладеењештобибило
независноодБога.Меѓутоа,меѓунивималоитаквикоисебоелеод
Господа,нобилеизмаменисотврдењетонабезбожницитеивплеткани
вонивнитепланови.ЗарадитиевернициБоггиодложувалсвоитеказни
иналуѓетоимдалвремедагооткријатсвојотвистинскикарактер.
Когасеоткриленивнитенамери,Божјитесиновинастојуваледаги
одврататодтоа,ноовиебиленаполноединственивосвојотпотфаткој
претставувалдрзокпредизвикзаНебото.Когатиенебибилеспречени
вонивнатанамера,светотморалноцелоснобисеизопачилуштево
своетодетство.Нивниотсојузсезасновалнабунт;тоабибилоедно
царствосоздаденодагиизвишисамитенив,аневонегодасеславии
дасепочитуваБог“(EленаВајт,Патријарси и пророци,стр.123,ориг.).
Зошто треба да бидеме мошне внимателни да не се стремиме да се 
„здобиеме со име“ за самите нас?
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ПЕТОК, 29 април 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајт,прочитајтејагла-
ватасонаслов„Вавилонскатакула“,стр.117-124,оригинал).

„Решилетукадаподигнатградивонегокуласовчудовидувачка
височина,бидејќитаатребалодапретставувавистинскосветскочудо.
Тојпотфатепреземенсоцелдасеспречираселувањетонанародитепо
населби.Богналуѓетоимнаредилдасеразотидатпосетаземја,пов-
торнодајанаполнатидазавладеатсонеа.Меѓутоа,овиеградителина
Вавилонрешилесвојатазаедницадајасторатединственаидаосноват
монархијакојаподоцнаќејапокорисетаземја.Таканивниотградби
станалпрестолнинанаедносеопштосветскоцарствоисосвојатаслава
иубавинабигопривлекувалвниманиетоибипредизвикувалвосхиткај
целиотсветибипретставувалгордостзасвоитеславниградители.
Величественатакула,којабидопираладонебото,замисленоедаоста-
некакоспоменикнамудростаимоќтананејзинитеградителиинивна-
таслававечнодајапренесуваодпоколениенапоколение.

ЖителитенанизинатаСенарневерувалевоБожјиотзаветдеканема
веќедапуштипотопназемјата.МнозинаоднивтврделедекаБогине
постои,апотопотгоповрзувалесопоследицитенаприроднитепојави
ипричини.Другипакверувалевонекоенадмоќносуштествокое,спо-
реднивнотоосведочување,гоуништилопретпотопниотсвет,нонив-
нотосрце,какоинекогашсрцетонаКаина,себунелопротивнего.
Еднаодцелитештосијапоставилесебесиприградењетонакулата
биладасиосигуратличнабезбедноствослучајнаповторенпотоп.Со
тоаштоималенамеракулатадајаизградатмногуповисокооднивото
докоедопрелаводатанапотопот,мислеледекаќеизбегнатсекојамож-
наопасност.Абидејќинатојначинбибилевоможностдадопратво
областанаоблаците,сепонадеваледекасотоаќеможатдајаутврдат
ипричинатазапотопот.Целокупниотпотфатезамислентаказауште
повеќедајаиздигнегордостананеговитепроектантиимислитена
иднитепоколенијадагиодвратиодБога,водејќигивоидолопоклон-
ство“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.118,119,оригинал).


1. Какви примери имаме од историјата, или можеби дури и од се-

гашноста, за неволјите што можат да ги предизвикаат оние што 
сакаат да се здобијат со име?

2. Како можеме, како црква, да ја избегнеме опасноста да се обиде-
ме, макар и несвесно, да изградиме сопствена Вавилонска кула? 
На кои начини, всушност, би можеле да се обидуваме да го напра-
виме тоа, можеби дури и несвесно?
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САБОТА, 30 април 2022
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Од 30 април до 6 мај 2022


АВРАМОВИТЕ КОРЕНИ



ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 12; 
Исаија 48,20; Исаија 36,6.9; Еремија 2,18; 1. Мојсеева 13; 1. Мојсеева 
14; Евреите 7,1-10.
 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Со вера Авраам, кога беше повикан, 
послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство, 
и тргна, не знаејќи каде оди“ (Евреите 11,8).


Стигнавмедосрединатана1.KнигаМојсeева.Овојцентралендел

(1.Мојсеева12-22)гоопфаќапатувањетонаАврамодпрвиотБожји
повик,lekh lekha–„Оди!“(1.Мојсеева12,1),штогонавелоАврамада
сеоткажеодсвоетоминато,сèдовториотБожјиповик, lekh lekha–
„Оди!“(1.Мојсеева22,2),штогонавелодасеоткажеодиднината
(какваштобијаималвосвојотсин).Какорезултатнатоа,Авраме
секогашводвижење,секогашмигрант,порадиштоенаречени„досе-
леник“(1.Мојсеева17,8).

Насвоетопатување,Аврам„лебдинадпразнината“,безминато,кое
гоизгубил,ибезиднинаштонеможелдајавиди.Меѓуовиедвапови-
ци,коигообликуваатнеговотопатувањенаверата,Аврамгослуша
Божјиотглас,којгоуверува:„Неплашисе“(1.Мојсеева15,1).Овиетри
БожјизборагиозначувааттритеделаодАврамовотопатување,коиќе
гипроучуваме6.,7.и8.лекцијавооватримесечје.

Аврампретставувапримерзавера(1.Мојсеева17,6)ивоеврејското
Писмосеспоменувакакочовекнаверата(Немија9,7.8).ВоНовиот
завет,АврамееднаоднајчестоспоменуванителичностиодСтариот
завет,аовааседмицаќепочнемедасогледувамеизошто.
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НЕДЕЛА, 1 мај 2022

ЗАМИНУВАЊЕТО НА АВРАМ


Прочитајте 1. Мојсеева 12,1-9. Зошто Бог го повикал Аврама да ја 
напушти својата земја и семејството? Како одговорил Аврам?


ПоследенпаткогаБогразговаралсонекојаличност,баремспоред

Светотописмо,билНое,когапоПотопотгоуверилдекаќесклучизавет
сосекоетело(1.Мојсеева9,15-17)идеканикогашповеќенемадаима
општпотопназемјата.НовотоБожјослово,сегаупатенодоАврам,е
повторноповрзаносотоаветување–ситенародиназемјатаќебидат
благословенипрекуАврам.

Исполнувањетонатоапророштвозапочнувасонапуштањенамина-
тото.Аврамоставасѐштомубилопознато–својатаземја,семејството,
дурииделодсебе.Размеритенатојпотегсеогледуваатвоповтору-
вањетонаклучниотзбор„оди“,којсепојавуваседумпативоовој
контекст.Аврамморапрводајанапуштисвојатаземја,УрХалдејски,
којистотакаеиВавилон(1.Мојсеева11,31;Исаија13,19).Овојповик
дасе„излезеодВавилон“,имадолгаисторијамеѓубиблискитепроро-
ци(Исаија48,20;Откровение18,4).

ЗаминувањетонаАврамсеоднесуваинанеговотосемејство.Аврам
морадајанапуштисвојатататковинаиголемделодонаштогонаучил
истекналпрекунаследство,образованиеивлијание.

Меѓутоа,Божјиотповикопфаќаповеќеодтоа.Еврејскиоттермин
lekh lekha,„оди“,буквалнопреведензначи„одисам“или„одипоради
себе“.ИзлегувањетонаАврамодВавилонзначиповеќеотколкудаја
напуштиоколината,падуриисемејството.Еврејскиотизразставанагла-
сокнасамиот него.Аврамморадасенапуштисебеси,дасеослободиод
делодсамиотнегоштоговрзувазанеговотовавилонскоминато.

Крајнатацелнатоанапуштањее„земјата“штоБогќемујапокаже.
ИстиотречникповторносекористивоконтекстнаИсаковатажртва(1.
Мојсеева22,2),нагоратаМорија,кадештотребалодабидепринесени
кадеподоцнабилизграденерусалимскиотхрам(2.Летописи3,1).Божјо-
товетувањенесеоднесувасамонафизичкатататковина,тукуина
спасениетонасветот.ОвааидејаепотврденасоБожјетоветувањеза
благословнаситенароди(1.Мојсеева12,2.3).Глаголотbarakh,„благо-
слови“,сепојавувапетпативоовојотсек.Процесотнатојсеопшт
благословделувапрекуАврамовото„семе“(1.Мојсеева22,18;1.Мој-
сеева26,4;1.Мојсеева28,14).Текстотовдесеоднесувана„семето“,кое
ќегонајдесвоетокрајноисполнувањевоИсусаХриста(Дела3,25).
Што би можел Бог да ве повика да оставите зад себе? Односно, кој 
дел од вашиот живот можеби ќе треба да го оставите за да го послу-
шате Божјиот повик?
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ПОНЕДЕЛНИК, 2 мај 2022

ИСКУШЕНИЕТО ВО ЕГИПЕТ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 12,10-20. Зошто Аврам ја на-
пуштил Ветената земја за да замине во Египет? Какво било однесу-
вањето на фараонот во споредба со однесувањето на Аврам?


Иронично,Аврам,којштотукупристигналвоВетенатаземја,реша-

вадагонапуштиЕгипетбидејќи„гладзавладеавоземјата“(1.Мојсее-
ва12,10).ИзвештаитедекалуѓетоодХананоделевоЕгипетзавреме
нагладседобропоткрепениоддревнитеегипетскитекстови.Воеги-
петскотоучењенаМерикаре,текстнастанатзавременаСредното
кралство(2060-1700),луѓетоштодоаѓалеодХананбиленарекувани
„несреќниАзијци“(aamu)иопишанисекако„сиромашни...коинемаат
вода...инепрестојуваатнаедноместо,тукусевопотрагаполеб“
(МiriamLichtheim,АncientEgyptianLiterature,VolumeI:ТhеОldаndМiddle
Kingdoms;Berkley,CА:UniversityоfCaliforniaPress,1973;pp.103,104).

ИскушениетонаЕгипетчестопретставувалопроблемзадревните
Израелци(1.Мојсеева14,3;Еремија2,18).Така,Египетстаналсимбол
наситеониекоиповеќесенадеваатволуѓетоотколкувоБога(2.Ца-
ревите18,21;Исаија36,6.9).ВоЕгипет,кадештоводатасегледаласекој
ден,вератанебиланипотребна,бидејќиблагословитеназемјатаведнаш
билевидливи.Воспоредбасоземјатапогоденаодглад,Египетизгледал
какодоброместозаживеење,ипокрајонаштогореколБог.

Аврам,којсегагонапуштаХанан,ецелоснаспротивностнаАвраам,
којгонапуштилУр.Аврампретходнобилприкажанкакочовексовера,
којгонапуштаУркакоодговорнаБожјиотповик.СегаАврамјана-
пуштаветенатаземјасам,посвојаволја.Аврампораносепотпирална
Бога,носегасеоднесувакакопрагматичен,манипулативенинеетички
политичар,којсметасамонасебе.„ЗавременасвојотпрестојвоЕгипет
(Египет),Аврампокажалдеканитојнебилслободенодчовечкисла-
бостиинесовршености.ПрикривајќигофактотдекаСараенеговасо-
пруга,покажалнедовербавобожественатазаштита,еденнедостигна
онаавозвишенавераихрабросткоитолкучестоиблагородногообе-
лежуваленеговиотживот“(Патријарси и пророци,стр.130,ориг.).

Значи,онаштогогледамеовдеефактотдекаиголемиотБожјичовек
можедазгрешиидекаБогнемадагооставипорадитоа.КогаНовиот
заветзборувазаАврамкакопримерзаспасениепоблагодат,тоазначи
токмутоа–поблагодат.Зашто,аконесеспасувамепоблагодат,неби
ималоникакванадежнитузаАврам,нитузанекојоднас.
Што треба да нѐ научи оваа сторија, кога станува збор за тоа колку 
лесно, дури и верните христијани, можат да скршнат од правиот 
пат? Зошто непослушноста никогаш не е добар избор?
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ВТОРНИК, 3 мај 2022

АВРАМ И ЛОТ

Прочитајте 1. Мојсеева 13,1-18. Што нè учи оваа приказна за важ-
носта на карактерот?

Аврамсевраќатамукадештобилпорано,каконеговотопатување
воЕгипетдаесамонеславноскршнувањеодпатот.Божјатаприказна
соАврамзапочнуваповторно,одтамукадештозастаналапонеговото
првопатувањевоВетенатаземја.ПрватастаницанаАврамеВетил(1.
Мојсеева13,3),истокакоинанеговотопрвопатувањевотааземја(1.
Мојсеева12,3-6).Аврамсепокајали„дошолприсебе“–Аврам,човекот
наверата.

ПовторнотовоспоставувањеврскасоБогасепокажувавеќевоод-
носотнаАврамконлуѓето–воначинотнакојтојгорешавапроблемот
соЛот,неговиотвнук,воврскасоподелбатаназемјата.Авраметојшто
предлагамирнорешениеимудозволуванаЛотдаизбирапрв(1.Мој-
сеева13,9.10),штоечиннавеликодушностидобрина,чинкојпокажу-
вакаковчовекбилАврам.

ФактотштоЛотгоизбралзасебенајдобриотинајпривлечниотдел
–добронаводнетарамница(1.Мојсеева13,10.11),негрижејќисеза
злотоштовладеелокајнеговитеиднисоседи(1.Мојсеева13,13),откри-
ванештозанеговатаалчностизанеговиоткарактер.Фразата„јаизбра
засебе“нèпотсетуваналуѓетопредпотопот,коиистотака„гиземаа,
коигисакаа“(види1.Мојсеева6,2).

Спротивнонатоа,потеготнаАврамбилчиннавера.Аврамнеја
избралземјата–таамубилададенапоБожјаблагодат.Заразликаод
Лот,АврамгледалназемјатасамопоБожјиналог(1.Мојсеева13,14).
ДурикогасеодвоилодЛот,Богповторномусеобратил(1.Мојсеева
13,14).ОваевсушностпрвиотзабележанразговормеѓуБогаиАврама
поповикотвоземјатаУр.„Кренигиочитесвои,папогледниодместото,
кадештосисега,насеверинајуг,наистокиназапад,заштоцелатаземја
штојагледаш,ќетијададамтебеинапотомствототвоедовека“(1.
Мојсеева13,14.15).ИтогашБоггоповикуваАврамадаја„изоди“таа
земјакакодаетоачиннаприсвојување.„Станииизодијаовааземјаво
должинаивоширочина,заштоќетијададамтебе“(1.Мојсеева13,17).

Меѓутоа,ГосподмногујаснокажувадекаТој,Бог,мујадаватааземја
наАврама.Тоаедар,дарнаблагодатта,којАврамморадагопримисо
вера–веракојаводиконпослушност.СèштоБогмуветилнаАврама
овде,ќесеоствариисклучивопрекуНеговотодејство(1.Мојс.13,14-17).
Како можеме да научиме да бидеме љубезни и великодушни кон 
другите, дури и тогаш кога тие не се толку љубезни кон нас?
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СРЕДА, 4 мај 2022

ВАВИЛОНСКАТА КОАЛИЦИЈА


Прочитајте 1. Мојсеева 14,1-17. Што е значајно во врска со оваа 
војна што доаѓа веднаш по давањето на Ветената земја? Што нè учи 
оваа сторија, кога станува збор за Аврам?


ОваепрватавојнаспомнатавоСветотописмо(1.Мојсеева14,2).

КоалицијатаначетиривојскиодМесопотамијаиПерсијапротивдру-
гатакоалицијаодпетхананскивојски,вклучувајќигиикралевитена
СодомиГомора(1.Мојсеева14,8),сугерирадекаовабилголемсудир
(1.Мојсеева14,9).Причинатазаоваавоенаоперацијалеживофактот
штохананскитенародисепобунилепротивсвоитевавилонскигоспо-
дари(1.Мојсеева14,4.5).Иакооваасторијасеоднесуванаконкретен
историскисудир,моментотнаизбувнувањетонатаа„глобална“војна,
веднашоткакоБогмујадалтааземјанаАврама,нацелиотнастанму
давапосебнодуховнозначење.

УчествотонатолкумногународиодземјатаХанан,сугерирадека
вотојсудирсеработелозасуверенитетнадземјата.Иронично,логорот
наАврам,вистинскатазаинтересиранастрана–бидејќитојбиледин-
ствениотлегитименсопственикнатааземја–еединственатасилашто
остануванадвородсудирот,баремнапочетокот.

Причинатазанеговатанеутралностетаашто,заАврама,ветената
земјанебиластекнатасосилатанаоружјетонитусомудростанаполи-
тичкитестратегии.ЦарствотонаАврамбилоБожјидар.Единствената
причиназоштоАврамќесевклучи,есудбинатананеговиотвнук,Лот,
којбилзаробенвоеднаодбитките(1.Мојсеева14,12,13).

„Живеејќиспокојновосенкитенамамрискитедабја,Аврамодеден
бегалецдозналзарезултатотнабиткатаизанесреќаташтогоснашла
инеговиотвнук.Кајнегонесезадржалникаковлошспоменнаспроти
суроватанеблагодарностнаЛот.Ситенеговичувстванаљубовисожа-
лувањесеразбудилеитојрешилдагоспаси.Барајќи,предсѐдруго,
божественсовет,Аврамсеприготвувалзавојна“(ЕленаВајт,Патријар-
си и пророци,стр.135,оригинал).

Но,Аврамнесеспротивставилнацелатакоалиција.Вонештошто
веројатноналикувалонамолскавичнаноќнаоперацијанакомандоси,
тојгонападналсамологоротвокојЛотбилзатвореник.Лотбилспасен,
асонегоисодомскиотцар.Така,овојверенБожјичовекпокажалголе-
махрабростиморалнацврстина.Несомненоедеканеговотовлијание
вотојрегионпораснал,декалуѓетовиделекаковчовекеАврамидо-
зналенештоповеќезаБога,накогомуслужел.
Какво влијание имаат нашите постапки врз другите? Каква порака 
за нашата вера испраќаме преку нашите дела?
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ЧЕТВРТОК, 5 мај 2022

ДЕСЕТОК НА МЕЛХИСЕДЕК


Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 14,18-24 и Евреите 
7,1-10. Кој бил Мелхиседек? Зошто Аврам му дал десеток на тој 
свештеник што се појавил навидум од никаде?




НенадејнотопојавувањенатаинствениотМелхиседекнеенесоод-
ветно.ОткакохананскитецаревимусезаблагодариленаАврама,тој
сегамуизразуваблагодарностнаовојсвештеникдавајќимудесеток.

МелхиседекдоаѓаодградотСалим,штозначи„мир“–многусоод-
ветнапоракапоовиевоенипревирања.

Наставкатаtsedek,штозначи„правда“,воиметонаМелхиседек,се
појавувакакоспротивностнаимињатанацаревитенаСодом–Вер(„во
зло"“иГомора–Варса(„ворасипаност“),коиверојатнобилеодразна
онаштотиегопретставувале(1.Мојсеева14,2).

Мелхиседексепојавувапозадушувањетонанасилствотоизлото
олицетворенокајдругитехананскицареви.Овојпасусјасодржиипр-
ватабиблискареференцазазборот„свештеник“(1.Мојсеева14,18).
ПоврзувањетонаМелхиседексо„СевишниотБог“(1.Мојсеева14,18),
когоАврамгонарекувасвојБог(1.Мојсеева14,22),јасноукажувадека
АврамгогледалкакосвештеникнаистиотБогнакојмуслужел.Меѓу-
тоа,МелхиседекнесепоистоветувасоХриста.ТоједноставнобилБожји
претставникмеѓулуѓетовотоавреме(видетегикоментаритенаЕлена
Вајтво:TheSDABibleCommentary,том1,стр.1092,1093).

Мелхиседекнавистинаслужикакосвештеник.Тојизнесува„леби
вино“,шточестосеповрзувасоупотребатанасвежоисцеденсокод
грозје(5.Мојсеева7,13;2.Летописи31,5),штоподоцнаповторносе
спомнувавоконтекстнадавањетодесеток(5.Мојсеева14,23).Освен
тоа,тојгоблагословуваАврама(1.Мојсеева14,19).

Вомеѓувреме,„мудаде(Аврам)десеттиделодсè“(1.Мојсеева
14,20)какоодговорнаБога„Создателотнанеботоиземјата“(1.Мој-
сеева14,19).ОвојнасловеалузијанавоведотвоизвештајотзаСозда-
вањето(1.Мојсеева1,1),кадештоизразот„небоиземја“подразбира
севкупностили„сѐ“.Какотаков,десетокотсесметазаизразнаблаго-
дарностконСоздателот,којпоседувасè(Евреите7,2-6;споредетесо1.
Мојсеева28,22).Парадоксално,верникотдесетокотнегоразбиракако
дарнаБога,тукукакодародБога,бидејќиБогионаканидавасè.
Зошто чинот на враќање на десетокот е силен показател за верата, 
како и значаен поттик за градење на верата?
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ПЕТОК, 6 мај 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророци одЕленаВајтпрочитајтејаглава-
тасонаслов„АврамвоХанан“,стр.134–136,оригинал.

„Христоватацркватребадабидеблагослов,анејзинитечленови
благословенидодекагиблагословуваатдругите.Коганаеденнародму
далпредностнадцелиотсвет,Божјатацелнебиласамодагипосвои
какосиновииќерки,тукупрекунивдамујадаруванасветотблагодат-
танабожественотопросветлување.КогагоизбралАврама,Господне
самоштосакалдагонаправинеговпосебенпријател,тукуипосредник
задрагоценитеипосебнипредностиштосакалдаимгиподаринасите
народи.Аврамтребалодабидесветлинавоморалнататемнинанасвое-
тоокружение.

Когагиблагословувасвоитедецасосветлинаивистина,Богнего
правитоасамозадагодобијатдаротнавечниотживот,тукуизалуѓе-
тооколунивдабидатдуховнопросветлени...̓ Виестесолтаназемјатаʼ
(Матеј5,13).ИкогаТојправиНеговитедецадабидатсолназемјата,
тоанеесамозатиесамитедабидатзачувани,тукуидастанатактивни
чинителивозачувувањетонадругите...

ДалисветитекакоживикамењавоБожјатаградба?...Нашатавера
нееисправнааконегонадгледувасекојнашделовенпотфат.Намние
потребнапрактичнапобожностштоќејавткаемевонашиотделовен
живот.Христоватапреобразувачкамилосттребададелувананашето
срце.Нитребамногупомалкунашетојас,амногуповеќеИсус“(Елена
Вајт,Одразувајте го Христа,стр.205).



1. Во светлината на Аврамовиот благослов: „Ќе те благословам... и 
ти ќе бидеш благословен“ (1. Мојсеева 12,2), што навистина значи 
да се биде благословен? Како можеме ние, како луѓе кои му служат 
на истиот Бог како Аврам, да бидеме благослов за другите?

2. Што не е во ред со полулагата на Аврам за неговата сопруга-сес-
тра? Што е полошо: да излажете или да кажете делумна вистина, 
а технички гледано, сепак лажете?

3. Прочитајте го повторно текстот 1. Мојсеева 14,21-23 – Аврамови-
от одговор на понудата на содомскиот цар. Зошто реагирал така 
и каква важна поука можеме да научиме од таа сторија? Зар не 
би било оправдано Аврам да донесе одлука да го земе она што му 
го понудил тој цар?
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САБОТА, 7 мај 2022
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Од 7 до 13 мај 2022



ЗАВЕТОТ СО АВРАМ



ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 15-
19,29; Римјаните 4,3.4.9.22; Галатјаните 4,21-31; Римјаните 4,11; 
Римјаните 9,9; Амос 4,11.  

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „А Аврам рече: ̓ Господи, зошто ми се 
Твоите дарови кога сум без пород, а наследник во мојата куќа е 
Елиезер од Дамаск?ʼ“ (1. Мојсеева 15,2)

Сотекстот1.Мојсеева15,доаѓамедоклучниотмоменткогаБогго
официјализирасвојотзаветсоАврам.ЗаветотсоАврамевторпоред,
позаветотсоНое.

Аврамовиотзавет,какоионојнаНое,гиопфаќаидругитенароди,
затоашто,накрајотнакраиштата,тоаеделодвечниотзаветштомусе
нудинацелоточовештво(1.Мојсеева17,7;Евреите13,20).

ВоовааепизодаодживототнаАврамимамногустрав,ноисмеа.
Аврамсеплаши(1.Мојсеева15,1),истокакоиСара(1.Мојсеева18,15)
иАгара(1.Мојсеева21,17).Аврамсесмее(1.Мојсеева17,17),какои
Сара(1.Мојсеева18,12)иИсмаил(1.Мојсеева21,9).Овиеглавизрачат
сочовечкачувствителноститоплина.Аврамтоплосезалагадагиспа-
сизлитеСодомјани,сегрижизаСара,АгараиЛот,иеисклучително
гостољубивконтројцастранци(1.Мојсеева18,6).

ТокмувотојконтекстАврам,чиеимеукажуванаблагородности
углед,годобилиметоАвраам,штозначи„татконамногународи“(1.
Мојсеева17,5).Така,овдегледамеповеќенавестувањазасеопфатната
природанаонаштоБогпланирадагонаправипрекуСвојотзаветсо
Аврам.
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НЕДЕЛА, 8 мај 2022

АВРАМОВАТА ВЕРА


Прочитајте ги следните текстови: 1. Мојсеева 15,1-21 и Римјаните 
4,3.4.9.22. Како Аврам открива што значи да се живее со вера? Какво 
е значењето на жртвата што Бог побарал од Аврама да ја принесе?

ПрвиотБожјиодговорназагриженостанаАврамвоврскасонаслед-
никот(1.Мојсеева15,1-3)биловетувањетодекаќеимасин„којќе
произлезеод“него(1.Мојсеева15,4).Истиотјазикгокористиипроро-
котНатанкогазборувазапотомцитенаидниотмесијанскицар(2.Са-
моилова7,12).Аврам,истотака,еубедени„Муповерува...наГоспод“
(1.Мојсеева15,6),бидејќисфаќадекаисполнувањетонаБожјотовету-
вањенезависиоднеговатасопственаправедност,тукуодБожјата(1.
Мојсеева15,6;споредиРимјаните4,5.6).

Таквотосфаќањебилососеманевообичаено,особеновотаакултура.
ВорелигијатанастаритеЕгипќани,например,пресудатасеодредувала
сонабројувањенаправеднитеделанапоединецотинивномерењево
односнаправедностанабожицатаМаат,којабилаолицетворениена
божественатаправда.Накратко,„спасението“моралодасезаработи.

Меѓутоа,воовааприлика,Богјаосмислилцеремонијатанажртву-
вањештоАврамтребалодајаизврши.Таажртва,вооснова,укажувала
наХристоватасмртзанашитегревови.Луѓетосеспасуваатпрекуми-
лоста,даротнаБожјатаправедност,штогосимболизираовиежртви.
Поточно,таацеремонијасепаксодржелаинекоипоракизаАврам
лично.Слетувањетонаптициграбливкиврзжртвениживотни(1.Мој-
сеева15,9-11)значелодекапотомцитенаАврамќепретрпатропствово
периодод„четиристотинигодини“(1.Мојсеева15,13),односночетири
генерации(1.Мојсеева15,16).Апотоа,вочетвртотоколено,неговите
потомци„ќесеврататваму“(1.Мојсеева15,16).

Последнатасценаодовојжртвенобредеособенодраматична:„Огнен
пламенпоминамеѓуониеделови“(1.Мојсеева15,17).Ованеобично
чудоукажувалонаБожјатацврстарешеностдагоисполнисвоетозавет-
новетувањедеказемјатаќеимјададенапотомцитенаАврам(1.Мојсе-
ева15,18).

ГраницитенатааВетеназемја,„одрекатавоЕгипетдоголемата
рекаЕуфрат“(1.Мојсеева15,18)нèпотсетуваатнаграницитенаЕдем-
скатаградина(спореди1.Мојсеева2,13.14).Затоаовапророштвоопфаќа
многуповеќеодсамотоизлегувањеодЕгипетиобезбедувањетаткови-
назаИзраел.Наоддалеченитехоризонтинатоапророштво,восликата
наАврамовитепотомцикоијазаземаатХананскатаземја,можедасе
видиидејатазаспасувањенаБожјиотнароднапоследнотовреме,кој
ќесевративоЕдемскатаградина.
Како да научиме нашето внимание да го задржиме на Христа и на 
Неговата праведност како наша единствена надеж за спасение? Што 
се случува кога ќе почнеме да ги броиме нашите добри дела?
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ПОНЕДЕЛНИК, 9 мај 2022

СОМНЕЖИТЕ НА АВРАМ


Прочитајте (1. Мојсеева 16,1-16. Какво е значењето на Аврамовата 
одлука да „оди кај Агара“, и покрај ветувањето што Бог му го дал? 
Како овие две жени претставуваат две верски гледишта (Галат јаните 
4,21-31)?


КогаАврамсепосомневал(1.Мојсеева15,2),Богнедвосмисленого

уверилдекаќеимасин.Но,сега,десетгодиниподоцна,Аврамсèуштее
безсин.ИпокрајпоследнотоБожјовпечатливопророштво,сечинидека
Аврамјаизгубилверата–тојповеќеневерувадекаќеможедаимасин
соСара.Чувствувајќисебезнадежна,Сарајапреземаиницијативатаиго
убедувадаприбегнеконвообичаенатапрактикаодтоавременаБлиски-
отИсток–даземесурогатмајка.Агара,слугинкатанаСара,билаодре-
деназатааслужба.Идејатафункционира.Иронично,оваачовечкастра-
тегијасечинелакакопоефикаснаодверувањетовоБожјитеветувања.

ПасусотштојаопишуваврскатанаСарасоАврампотсетувана
приказнатазаАдамиЕваворајскатаградина.Двататекстаделатголем
бројзаедничкимотиви(Сара,какоиЕва,еактивна,додекаАврам,како
иАдам,епасивен),какоинекоизаедничкиглаголииизрази(„сесог-
ласи“,„зеде“и„даде“).Паралелатамеѓуовиедвеприказниукажувана
Божјотонеодобрувањенатаквиотначиннадејствување.

АпостолПавлесеповикуванаоваасторијазадагоизнесесвојот
заклучокзаблагодаттанаспротиделата(Галатјаните4,23-26).Водвата
извештаи,резултатотеист–непосредниотисходначовечкотодејству-
вањенадвородБожјатаволјаводидоидниневолји.Забележетедека
Богеотсутенвотекотнацелиотовојпотфат.СаразборувазаБога,но
тааникогашнезборувасоНего,нитуБогзборувасонекојоднив.Ова
отсуствонаБогаевпечатливо,особенопоНеговотоинтензивнопри-
суствовопретходнатаглава.

БогтогашсепојавувапредАгара,нодуриоткакотаагонапуштила
домотнаАврам.ОваанеочекуванапојавагооткриваБожјотоприсуство
ипокрајобидитеналуѓетоданаправатнештобезНего.„АнгелГосподов“
(1.Мојсеева16,7)етитулашточестосепоистоветувасоиметоГоспод,
ЈХВХ(види1.Мојсеева18,1.13.22).Овојпат,Богетојштојапрезема
иницијативатаиѝобјавуванаАгарадекаќеродисинИсмаил,чиеиме
значи„Богслуша“(1.Мојсеева16,11).Иронично,сторијатазавршувасо
идејатазаслушање(shamaʼ),штопотсетуванапочетокотнасаматасто-
рија,когаАврамго„слуша“(shamaʼ)гласотnaСарa(1.Мојсеева16,2).
Зошто ни е толку лесно да паднеме во исти грешки како онаа што ја 
направи Аврам во таа прилика?
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ВТОРНИК, 10 мај 2022

ЗНАКОТ НА АВРАМОВИОТ ЗАВЕТ


Прочитајте ги текстовите 1. Мојсеева 17,1-19 и Римјаните 4,11. Кое 
е духовното и пророчкото значење на обредот на обрежување?

Аврамовиотнедостигнавера,какоштосегледавопретходнитести-
хови(1.Мојсеева16),гопрекиналтекотнанеговотодуховнопатување
соБога.ЗатоавремеБогмолчел.Асегаповторно,запрвпатпоовие
настани,БогмупроговоруванаАврама.Богповторносеповрзувасо
Аврамаиговраќавомоментоткогасклучилзаветсонего(1.Мојс.15,18).

Меѓутоа,сегаБогмудавазаветензнак.Научницитедолговреме
дебатиралезазначењетонаобрежувањето.Бидејќиовојобредвклучу-
вапролевањекрв(види5.Мојсеева4,25),можедасеразберевоконтекст
нажртвата,штобизначелодекаАвраммусеприпишуваправедност
(споредиРимјаните4,11).

Значајноеитоаштоовојзавет,обележансообрежување,еопишан
сотермиништосеоднесуваатнапрвотомесијанскопророштво(споре-
дете1.Мојсеева17,7со1.Мојсеева3,15).Паралелатамеѓуовиедва
текстасугерирадекаБожјетоветувањедаденонаАврамсеоднесувана
нештоповеќеодфизичкораѓањенанароди.Тоагосодржелоидухов-
нотоветувањезаспасениезаситенародиназемјата.Аветувањетоза
„вечензавет“(1.Мојсеева17,7)сеоднесуванаделотонамесијанското
„семе“–наХристоватажртвакојаобезбедувавеченживотнаситешто
сеповикуваатнанеаврзоснованавератаисетоонаштогоподразбира
верата(споредетесоРимјаните6,23иТит1,2).

Посебноеинтересноштотоаветувањезавечнаиднинаесодржано
вопроменатанаиметонаАврамиСара.ИмињатаАврамиСарасе
однесуваатсамонанивниотземенстатус:Аврамзначи„возвишентат-
ко“иСара„мојапринцеза“(т.е.Аврамовапринцеза).Сепак,нивните
новиимињабилеврзанизаиднината:Авраамзначи„татконамногу
народи“,аСаразначи„принцеза“(засите).Воистовреме,нонебез
извеснаиронија,иметоИсак(„тојќесесмее“)потсетуванасмеатана
Аврам(прватасмеазапишанавоСветотописмо,1.Мојсеева17,17).Тоа
ескептичнасмеаили,можеби,изразначудење.Восекојслучај,иако
верувалвојаснотоГосподововетување,Аврамипонатамусеборелда
јапокажетаавераидовербанапрактиченначинвоживотот.
Како можеме да научиме да веруваме како Аврам, дури и во оние 
моменти кога тоа подразбира борба со самиот себе? Зошто е важно 
да не се откажувате, и покрај миговите на сомнеж?
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СРЕДА, 11 мај 2022

СИН НА ВЕТУВАЊЕТО

Сценатасообрежување,опишананакрајотодглавата,гиопфаќа

сите–несамоИсмаел,тукуиситемажиоддомотнаАврам(1.Мојсе-
ева17,23-27).Зборотkol,„сите“,„којбило“,сеповторувачетирипати
(1.Мојсеева17,23.27).Токмувотојконтекст,БогмусејавуванаАврам
задагопотврдинеговотоветувањезасинот„Исак“.
Прочитајте 1. Мојсеева 18,1-15 и Римјаните 9,9. Што можеме да нау-
чиме за гостопримството посматрајќи како Аврам ги примил своите 
посетители? Како го објаснувате Божјиот одговор на гостопримство-
то на Аврам?


НеесосемајаснодалиАврамзнаелкоисеовиестранци(Евреите

18,2),нотој,восекојслучај,сеоднесувалкакосамиотБогдаемеѓунив.
Аврамседел„предврататаодшаторотсвој,напладнина“(1.Мојсеева
18,1),ибидејќипосетителитесереткивопустина,тојверојатномногу
сакалдасесретнесонив.Аврампотрчалконнив(1.Мојсеева18,2),
иакоимал99години.НаедниотоднивмусеобратилсоиметоАдонаи
–„Господ“(1.Мојсеева18,3),коечестосекористизаБога(1.Мојсеева
20,4;2.Мојсеева15,17).Тојпобрзалдаподготвинештозадајадат(1.
Мојсеева18,6.7).Итогашзастаналпреднив,внимателенконнивните
потребииподготвендаимслужи(1.Мојсеева18,8).

ОднесувањетонаАврамконнебеснитепосетителистаналпримерза
гостопримствоштовдахновува(Евреите13,2).Всушност,ставотна
длабокапочитнаАврамносисосебефилозофијанагостопримство.
Покажувањетопочитигрижаконстранцитенеесамоубавгестна
учтивост.Библијатанагласувадекатоаеверскадолжност,каконешто
штомуенаправенонаСамиотБог(споредетесоМатеј25,35-40).Звучи
иронично,ноБогповеќесепоистоветувасогладенстранецнакојму
требапомош,отколкусовеликодушендомаќинкојгоприма.

Оддругастрана,божественотонавлегувањевочовечкатасфера
укажуванаНеговатамилостиљубовкончовештвото.ОваБожјопојаву-
вањегопретскажувадоаѓањетонаХристос,којгонапуштилсвојот
небесендомистаналчовечкислугазадагодосегнечовештвото(Филип-
јаните2,7.8).БожјотопојавувањеовдеедоказзасигурностанаНегово-
товетување(1.Мојсеева18,10).ТојјагледаСаракојасекрие„заднего“
(1.Мојсеева18,10)игизнаенејзинитенајскриенимисли(1.Мојсеева
18,12).Знаедекатаасенасмеала,азборот„насмеа“еНеговиотпоследен
збор.Таканејзиниотскептицизамстанувапојдовнаточкавоисполну-
вањетонаБожјатареч.
Размислувајте подлабоко за мислата дека Бог „повеќе се поистоветува 
со гладен странец на кој му треба помош, отколку со великодушен до-
маќин кој го прима“. Зошто е толку важно да го запомниме тој концепт?
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ЧЕТВРТОК, 12 мај 2022

ЛОТ ВО СОДОМ

Прочитајте 1. Мојсеева 18,16-19,29. Како Аврамовата пророчка служ-
ба влијаела на неговата одговорност спрема Лот?

НаАврамштотукумубилопотврденоБожјетоветувањетодекаќе
добиесин.Сепак,наместодауживаворадоснатавест,тојсевпуштаво
огненадебатасоБогазасудбинатанаЛотвоСодом.Аврамнеесамо
пророккомуБогмујаоткривасвојатаволја,тојеипророккојпосре-
дувазазлите.Еврејскиотизраз„стоешепредлицетонаГоспод“(1.
Мојсеева18,22),всушностеидиомзамолитва.

СечиникакоАврамдагопредизвикуваБогаипреговарасоНегоза
спасениетонаСодом,кадештоживеенеговиотвнук.Додекагонама-
лувабројотнаправедницитеод50на10,Богпотврдувадекаќеги
спасиСодомјанитеакобаремдесетоднивбилеправедни.

Серазбира,читајќиштосеслучилокогадвајцаангелидошлекајЛот
задагопредупредатзаонаштодоаѓа(1.Мојсеева19,1-10),можемеда
видимеколкузлобениболенстаналнародот.Тоабилонавистинаизо-
паченоместо,какоимногудругивооколината,аоваеиеднаодпри-
чинитезошто,накрајот,овиенародибилепротераниодВетенатаземја
(види1.Мојсеева15,16).

„АсеганаСодоммусеприближувалапоследнатаноќ.Облацитена
одмаздавеќегипростиралесвоитесенкинадградотосуденнапропаст.
Нолуѓетотоаинегозабележувале.Додекаангелите,коиималезадача
дауништатсѐ,сеприближувалеконградотивлеглевонего,луѓето
сонувалезанапредок,забогатењеиуживање.Нивниотпоследенден
дошол,ноипоминалкакоисекојдруг.Настапувалавечер,давајќи
сликаназанеснамилинаисигурност.Сонцетоназалезсосвоитезраци
осветлувалосценананеспоредливаубавина.Вечернатасвежинаги
измамилажителитенаградотитие,секогашжелнизауживање,сеше-
талевогрупи,насладувајќисесоубавинатанавечернитемигови“(Елеа
Вајт,Патријарси и пророци,стр.157,158оригинал).

Накрајот,БоггоспасилсамоЛот,неговатаженаинеговитедве
ќерки(1.Мојсеева19,15),нештопомалкуодполовинаодпотребниот
минимумод10луѓе.Иднитезетови,коинегосфатилесериознопреду-
предувањетонаЛот,останалевоградот(1.Мојсеева19,14).

Итака,тааубаваземјабилауништена.Еврејскиотглаголhafahʼ,
„уништи“,сепојавуванеколкупативоовојпасус(1.Мојсеева19,21.25.
29)игоопишувауништувањетонаСодом(5.Мојсеева29,23;Амос4,11).
Основнатаидејанатекстоте„пресврт“.ИстокакоштоПотопотнаправил
„преврт“напрвобитнотоСоздавање(1.Мојсеева6,7),такаиуништу-
вањетонаСодоме„пресврт“–целоснаспротивностнаЕдемскатагра-
дина(1.Мојсеева13,10).УништувањетонаСодомпретставуваипретсли-
канауништувањетонасветотнакрајотнавремето(видетеЈуда1,7).
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ПЕТОК, 13 мај 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајтпрочитајтејаглава-
тасонаслов„Законизавет“,стр.370-373,оригинал.

ТрпеливотоиупорнозастапувањеАврамкајБогазадобротона
жителитенаСодом(1.Мојсеева18,22-33)требаданèпоттикнедасе
молимезазлите,дурииаконисечинидекатиесевобезнадежнасо-
стојбапорадинивнитегревови.Освентоа,Божјиотсочувствителен
одговорнаинсистирањетонаАврамиНеговатаподготвеностдапрос-
тисамоза„десет“праведнилуѓее„револуционерна“мисла,какошто
истакнуваГерхардХасел:

„Наеденкрајнореволуционеренначин,старотоколективносфаќање
декадурииневинчленнанекоезлосторничкоздружениетребада
бидеказнет,претворенаевонештоново–присуствотонамалброј
преостанатиправеднилуѓебиможелодавршиулоганазачувувањена
целината...Благодарениенаостатокотправедници,восвојатаправед-
ност/tsedeqah/,Јахвебилподготвендамупростиназлиотград.Овој
поимвоголемамераепроширенвопророчкиотзаписзаГосподовиот
Слугаштоќе„оправдамнозина“(GerhardF.Hasel,TheRemnant:The
Historyof theRemnant IdeaFromGenesis to Isaiah,3rdеdition (Bеrrien
Springs,МI:АndrewsUniversityPress,1980;pp.150,151).

„Насекадеоколунассенаоѓаатдушикоибезнадежнозаминуваатво
пропаст,страшнаистотолкуколкуионааштогоснашлаСодом.Секој
дензанекогозначикрајнавреметоштомубилоодреденодасепрове-
ри.Секојмигнекоијапреминуваатграницатазадкојамилоставеќене
допира.Акадесевесницитесоопоменаисосесрднопреколнувањеда
гоповикаатгрешникотдајаодбегнетаастрашнасудбина?Кадесера-
цетеподаденидагооттргнатодсмртта?Кадесеониекоипонизноисо
истрајнаверабигомолелеБогазанего?

ДухотштогопокажалАврамеХристовдух.БожјиотСиненајискрен
посредникзадобронагрешниците.Тој,којплатилвисокаценаза
нивниототкуп, јазнаевредностаначовечкатадуша“(ЕленaВајт,
Патријарси и пророци,стр.140оригинал).


1. Само виножитото и обрежувањето се нарекуваат „знак на заве-

тот“. Кои се заедничките карактеристики и разлики меѓу двата 
завета?

2. Иако бил повикан од Бога, и иако често се споменува во Новиот 
завет како пример на живеење со вера, Аврам понекогаш потклек-
нувал. Во што треба да се угледаме на Аврам, а во што не?

3. Некои луѓе ја негираат мислата дека Бог ќе ги казни изгубените, 
велејќи дека тоа би било спротивно на Божјата љубов. Како можеме 
ние, како такви кои веруваат дека Бог навистина ќе ги казни изгу-
бените, да одговориме на тврдењето дека Тој нема да го стори тоа?
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САБОТА, 14 мај 2022
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Од 14 до 20 мај

 ВЕТУВАЊЕ





ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 22; 
Евреите 11,17; 3. Мојсеева 18,21; Јован 1,1-3; Римјаните 5,6-8; 1. 
Мојсеева 23-25; Римјаните 4,1-12.
 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „ А Авраам беше веќе стар и во години. 
Господ го беше благословил во сè“ (1. Мојсеева 24,1).


Конечно,какоштоветилБог,СарамуродиланаАврамсин„воне-

говатастарост“(1.Мојсеева21,2),итојбебетогонареколИсак(видете
1.Мојсеева21,1-5).Меѓутоа,далекуодтоадекатуказавршуваприказ-
натазаАврам.Таа,всушност,годостигнувасвојотврввомоментот
когаАврамгооднелсвојотсиннагоратаМоријазадагопринесекако
жртва.Но,наместоИсак,сепакжртвуванбиловен(1.Мојсеева22,13),
соштосепотврдуваБожјатацврстарешеностдагиблагословисите
народипрекусвоето„семе“(1.Мојсеева22,17.18).Тоасеме,серазбира,
билИсус(Дела13,23).Така,вооваазачудувачка(ималкупроблематич-
на)приказнасеоткриванештоповеќезапланотнаспасението.

Безразликаколкуседлабокидуховнитепоукиштогинаоѓамеовде,
Аврамовотосемејствонесомненобилосериознопотресеноодситеовие
настани,анеговатаиднинабиланејасна.Сараумрелаведнашпонаста-
нитевоМорија(1.Мојсеева23),аИсакостаналсам.

Аврампотоапрезелиницијативазадаосигуридекаиднинаташто
ќеследиќебиде„онаавистинската“.ТојгодоговорилбракотнаИсак
соРевека(1.Мојсеева24),којаќеродидвасина(1.Мојсеева25,21-23)
исеоженилсоХетура,сокојаќеимауштедеца(1.Мојсеева25,1-6).
ОвааседмицаќегоследимеАврамдокрајотнанеговиотживот(1.
Мојсеева25,7-11).
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НЕДЕЛА, 15 мај 2022

ГОРАТА МОРИЈА


Прочитајте 1. Мојсеева 22,1-12 и Евреите 11,17. Кое е значењето на тој 
испит? Кои духовни поуки произлегуваат од овој неверојатен настан?

Текстотна1.Мојсеева22станакласиканасветскаталитература,која
гивдахнуваланесамотеолозите,тукуимногууметнициифилозофи.
Меѓутоа,неелеснодасеразберезначењетонатојиспитнакојБогго
ставилАврам.Оваабожественазаповедбилавоцелоснаспротивност
соподоцнежнатабиблисказабраназапринесувањечовечкижртви(3.
Мојсеева18,21),аизгледабилавопротивречностсоБожјотоветување
завечензаветпрекуИсак(1.Мојсеева15,5).

Тогаш,којабилацелтанатојповикштоБогмугоупатил?Зоштого
искушалнатолкустрашенначин?

Библискиоттермин„искуша“(наеврејскиnissah)опфаќадвеспро-
тивставениидеи.Тоасеоднесуванапоимотсуд,односноразоткривање
наонаштоевосрцетонаискушаниот(5.Мојсеева8,2;споредетесо1.
Мојсеева22,12).Но,воистовреме,давасигурноствоБожјатамилост
спремаискушаните(2.Мојсеева20,18-20).

Воовојслучај,вератанаАврамвоБогагодовеладотамуштобил
подготвендајаризикувасвојата„иднина“(неговотопотомство).Токму
затоаштомуверувалнаБога,билподготвендагонаправионаштоБог
гобара,колкуидамубилотешкотоадагоразбере.Накрајотнакра-
иштата,штоевоопштовератааконедовербавоонаштонегогледаме
илинегоразбирамецелосно?

Освентоа,библискатаверанесеогледуватолкувонашатаспособ-
ностдамудадеменаБогаидасежртвувамезаНего–иакотоа,несом-
нено,имаодреденаулога(Римјаните12,1)–колкувонашатаспособност
даМуверувамеидајапримимеНеговатаблагодат,ипокрајтоашто
смесвеснидеканејазаслужуваме.

Таавистинабилапотврденасоонаштоследело.Авраманеможеледа
госпасатнитуситенеговидела,нитунеговитемногубројнипожртвува-
ниактивности,нитунеговотоболнопатувањесосинот,нитунеговата
подготвеностдамусепокориидамугопонудинаБоганајдобротоод
себе,колкуидаесетотоапоучно.Зошто?ЗатоаштосамГосподгообез-
бедиловенотзажртваташтотребалодасепринесе,акојасамапосебе
укажувалананеговатаединственанадежзаспасение–Исус.

Споредтоа,Аврамморалдајаразбереблагодатта.Насненѐспасу-
ваатнашитеделазаБога,тукуБожјетоделозанас(Ефесјаните3,8;
споредетеРимјаните11,33),безразликаколкуние,какоАврам,сме
повиканидаработимезаБога,штоетолкујасноолицетвореноводела-
танаАврам(Јаков2,2-23).
Што ви кажува приказната за Аврам и Исак на гората Морија 
лично за вашата вера и како ја покажувате?
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ПОНЕДЕЛНИК,16 мај 2022

ГОСПОД ЌЕ СЕ ПОГРИЖИ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 22,8.14.18. Како Бог го исполнил 
своето ветување дека Тој ќе се погрижи? Што обезбедил Тој?

НапрашањетонаИсаквоврскасожртвата,Аврамдалзагадочен
одговор:„Богќесиприбави,синко,јагнезажртва“(1.Мојсеева22,8).
Меѓутоа,обликотнаеврејскиотглагол,всушност,годозволуваслед-
нототолкување:„Богќеседадесебесикакојагне“.Глаголот„обезбе-
дува,ќесепогрижи“(yirʼeh lo)секористинаначинкојштоможеда
значи„седавасебеси“(илибуквално„сегледасебеси“).

Споредтоа,овдениепретставенасуштинатанапланотнаспасение-
то,приштосамиотГосподстрадаијаплаќаказнатазанашитегревови!
Прочитајте ги текстовите: Јован 1,1-3 и Римјаните 5,6-8. Како овие 
стихови ни помагаат да разбереме што впрочем се случило на Кр-
стот, кој бил проречен со таа жртва на гората Морија?

Таму,нагоратаМорија,долгопредкрстот,жртвениотовенкојбил
„сплеткансороговитевогрмушка“(1.Мојсеева22,13)упатувалдирект-
нонаИсуса.ТојеОнојштоовдесе„гледа“,какоштоподоцнаобјасну-
ваАврам,„нагоричкатаГосподсејави“(1.Мојсеева22,14).Самиот
ИсусукажалнапророчкатаизјаванаАврамкогарекол:„Аврам,татко-
товаш,бисезарадувалдаговидиМојотден;иговиде,исезарадува“
(Јован8,56).

„КогаодАврамабаралдагожртвувасвојотсин,Богималнамера
живодамујапредочистварностанаевангелскатавистинаидајаиспи-
танеговатавера.Душевнатаболкаистрадањаташтотребалодаги
претрпивотекотнатиестрашниденовинанеговатапроверкабиле
дозволенисоцелодличноискуство,баремдонекаде,дајасфатиголе-
минатанажртваташтојапринесуваСеможниотивечниотБогзаоткуп
начовекот“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.154оригинал).
Како она што се случило овде ни помага подобро да разбереме што 
се случило на крстот и што претрпел Бог за нас? Каков треба да 
биде нашиот одговор на она што Тој го направил за нас?
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ВТОРНИК, 17 мај 2022

СМРТТА НА САРА

Вотекстот1.Мојсеева22,23гогледамеизвештајотзараѓањетона

Ревека,којгонавестуванејзиниотиденбраксоИсак(1.Мојсеева24).
Истотака,извештајотзасмрттаипогреботнаАврамоватажена,Сара(1.
Мојсеева23),гонајавуванеговиотиденбраксоХетура(1.Мојс.25,1-4).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 23. Каква улога ја има сторијата 
за смртта и погребот на Сара во исполнувањето на ветувањето што 
Бог му го дал на Аврам?



СпомнувањетонасмрттанаСараведнашпосторијатазажртватана

Исак,сугерирадекатаабиладлабокопогоденаодтојнастан,којза
малкуќегочинелживотнејзиниотсин.ИСара,нанекојначин,била
опфатенаодова„искушение“,заедносонејзиниотсопруг,додекабила
сонегонанеговитепатувања,иучествувалавонеговитеповремени
падовивоверата(1.Мојсеева12,11-13).

Саранебилаодониеженикоибимолчелезаважнитепрашањаили
занештоштогивознемирува(споредисотекстовите:1.Мојсеева16,3-5;
1.Мојсеева18,15;1.Мојсеева21,9.10).Затоанејзинотоотсуствоимол-
чење,падуриивреметонанејзинатасмртведнашпотојдраматичен
настан,зборуваатзанејзинатаповрзаностсоовиенастанипоречито
отколкусамотофизичкоприсуство.ФактотдекавозрастанаСара(1.
Мојсеева23,1)сеспомнувавоконтекстнаАврамоватастарост(1.Мој-
сеева24,1)покажуваколкутоабиловажнозатаасторија.

Сарае,всушност,единственатаженачијбројнагодиниенаведен
воСтариотзавет,штоукажуванацентралнатаулогаштојаигралаво
таасторија.СтавањетонагласокнакупувањегробницазаСара(којго
опфаќанајголемиотделодглавата),наместонејзинатасмрт,укажува
наповрзаностасоВетенатаземја.

Самотоспомнувањедекатааумрела„воХананскатаземја“(1.Мој-
сеева23,2)јанагласуваосновнатаврскамеѓусмрттанаСараиБожјето
ветувањезаземјата.Сарабилапрватаодаврамовиоткланштоумрела
ибилапогребанавоВетенатаземја.ФактотштоАврамзборувазасебе
каконекојштое„населенстранец“(1.Мојсеева23,4),инеговотоупор-
ноубедувањесоХетевитесинови,покажувадекаАврамнебилзаинте-
ресирансамозатоадагодобиегробот.Тојбилпрвенственозаинтере-
сирантрајнодасенаселивоземјата.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 23,6. Што ни кажува ова за тоа 
каква репутација уживал Аврам? Зошто е ова важно за разбирање-
то на делата за кои Бог го употребил?
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СРЕДА, 18 мај 2022

ЖЕНА ЗА ИСАК

Текстот1.Мојсеева24зборувазаженидбатанаИсакпосмрттана

Сара.Дватанастанасеповрзани.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 24. Зошто Аврам толку многу се 
грижел неговиот син да не се ожени со Хананејка?

Истокакоштосакалдајакупиземјатанакојаќејапогребасвојата
жена,порадиБожјетоветувањедеказемјатаќеимприпадненанеговите
потомци,такаАврамсегаинсистиралИсакданесенаселинадвород
Ветенатаземја(1.Мојсеева24,7).Освентоа,фактотштоИсакјадовел
својатаневестаподшаторотнаСараизабелешкатадекаРевекагоуте-
шилапосмрттанамајкаму(1.Мојс.24,67),истотакаупатуваатнасмрт-
танаСара,укажувајќинаИсаковататагапорадизагубатанамајкаси.

Овааприказнаеполнасомолитвииодговоринамолитвииизоби-
лувасопоукизаБожјотопровидениеичовечкатаслобода.Сторијата
започнувасомолитватанаАврам.Тојгозаколнувасвојотслуга„во
ГосподБогнанеботоиБогназемјата“(1.Мојсеева24,3).Оваамолит-
ваепрвенственооддавањепочитнаБогакакоТворец(1.Мојсеева1,1;
1.Мојсеева14,19),иедиректноповрзанасораѓањетонаАврамовите
потомци,вклучувајќигоисамиотМесија.

Повикувањетона„ГосподБогнанебото“иНеговиот„ангел“(1.
Мојсеева24,7),сеоднесуванаАнгелотГосподовкојслеголоднебото
задагоизбавиИсакданебидезаколен(1.Мојсеева22,11).Споредтоа,
Богкојвладеесовселената,АнгелотГосподовкојсевмешалдагоспа-
сиИсак,ќеговодитоапрашањеоколубракот.

Сепак,Аврамјаоставаотворенаможностаженатаданеодговори
позитивнонаБожјиотповик.Колкуидаемоќен,Богнегипринудува
луѓетодаМусепокоруваат.ИакоБожјиотпланзаРевекабилдаго
следиЕлиезера,таасепакималаслободанаизбор.Односно,постоела
можносттааданесесогласидадојде,авотојслучај,небибилапри-
нуденанатоа.

Значи,овдегледамеуштееденпримерзаголемататајна–декаБог
нам,каколуѓе,нидалслободнаволја,слободанаизбор–слободакоја
Тојнемадајапогази.(Зашто,акојапогази,тоаповеќенемадабиде
слободнаволја).Сепак,сèуштеможемедаверувамедекаБожјатаљубов
идобринанекакоќепобедатнакрајот,ипокрајреалностаначовекова-
таслободнаволјаимногубројнитестрашниодлукиштолуѓетогиносат
сотааслободнаволја.
Зошто е толку утешно сознанието дека, иако не е сè според Божјата 
волја, Тој сепак го има главниот збор? Како пророштвата, како оние 
што се наоѓаат во Даниел 2, ни докажуваат дека тоа навистина е така?
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ЧЕТВРТОК, 19 мај 2022

ЖЕНА ЗА АВРАМ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 24,67 –25,1-8. Која е смислата на 
овие последни настани во животот на Аврам?


ОткакоСараумрела,Аврамповторносеоженил.КакоИсак,итојсе

утешилпосмрттанаСара(1.Мојсеева24,67).СеќавањетонаСараси-
гурносèуштебиложивовоумотнапатријархот,какоинанеговиотсин.

Меѓутоа,идентитетотнанеговатановасопруганеејасен.Фактот
штохроничаротгиповрзувасиновитенаХетура,бездагоспомене
нејзинотоиме,сосиновитенаАгара,сугерирадекаХетура(какошто
некоипредлагаат)биможеладабидеАгара.ЗначајноеитоаштоАврам
гитретиралсиновитенаХетуранаистначинкакоисинотнаАгара–ги
оддалечилзадаизбегнекаквобилодуховновлијаниеинаправилјасна
разликамеѓунеговиотсинсоСараиостанатитенеговисинови.

Тој,истотака,„сиотсвојимотмугодаденаИсак“(1.Мојсеева25,5),
додека„насиновите,пак,одсвоитеналожнициимдадеАврамподаро-
ци“(1.Мојсеева25,6).Освентоа,фактотштоХетурасеспоменувакако
„наложница“,укажувадекатаа,какоиАгара,ималастатуснаналож-
ница.ЕвентуалнотопоистоветувањенаХетурасоАгарабиможелода
гообјасниисуптилнотосеќавањенаСаракакововедвобракотнаАврам
соХетура-Агара.

Интересноештовотекстот1.Мојсеева25,1-4.12-18сенаведува
списокнадецаташтогиималАврамсоХетурa,какоисписокотна
децатанаИсмаил.ЦелтанародословотпобракотнаАврамсоХетура,
којамуродилауштешестсина,покрајнеговитепрвидвасина(Исаки
Исмаел),можебибилдаобезбедидиректендоказзаБожјотоисполну-
вањенанеговотоветувањедекаќестанетатконамногународи.

ВториотродословсеоднесуванапотомцитенаИсмаил,коиисто
такаформирале12племиња(споредетесо1.Мојсеева17,20),какошто
еслучајотисоЈаков(1.Мојсеева35,22-26).Но,серазбира,Божјиот
заветсеоднесуваисклучивонаИсаковотосеме(1.Мојсеева17,21),а
ненаИсмаил,заштоСветотописмомногујаснозборува.

ЗаБожјиотблагословсведочииизвештајотзасмрттанаАврам,кој
евтиснатмеѓудватародослова(1.Мојсеева25,7-11).Тојгооткрива
исполнувањетонаБожјотоветувањедаденонаАвраммногугодини
поранодекаќеумре„водобрастарост“(1.Мојсеева15,15),откакожи-
веел„многугодини“(споредиПроповедник6,3).

Накрајот,Господостаналвереннаветувањатазаблагодатштому
гидалнасвојотверенслугаАврам,чиеискуствоеопишановоСветото
писмокакоголем,аконеинајдобар,старозаветенпримерзаспасение
совера(видиРимјаните4,1-12).
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ПЕТОК, 20 мај 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

АврамбилизвонреденпророкнакогоБогможелдамугиоткрие
своитепланови(1.Мојсеева18,17).ЗатоаБогвлеголвоАврамовата
човечкасфераигосподелилсонего,доодреденстепен,својотпланна
спасениепрекужртватананеговиотСин.

„ИсакбилпретсликанаБожјиотСин,којсесогласилдабидежртва
загревовитенасветот.БогсакалнаовојначиндамујапредочинаАврам
евангелскатапораказаспасениетоначовекот.Задамујаоткриетаа
вистинавосетанејзинастварностизадајаиспитанеговатавера,Бог
однегопобаралдагожртвувасвојотсакансинИсак.Ситедушевни
страдањаиагонијаташтојадоживувалАврамдодекаминувалнизова
мрачноитешкоискушениебиледозволенисоеднацел–планотза
откупувањенападнатиотчовекподлабокодасевтисневонеговата
свест.Одсвоетоличноискуствотребалодасфатиколкунеискажливо
билосамооткажувањетонасемоќниотБогкогагодалСвојотединоро-
денСиндаумрезадагоспасичовекотодвечнапропаст.Нитуедно
душевнострадањевоАврамовиотживотнеможедасеспоредисоона
штогоподнелдодека,покорувајќисенабожествениотналог,говодел
синотнагоратаМорија,задагопринесенажртва“(ЕленаГ.Вајт,Све-
доштва за црквата,кн.3,стр.369).

„Аврамвеќебилводлабокастаростичувствувалдекамусеближи
крајот,амуостаналанедовршенауштееднаработасоштотребалода
сеосигуриветувањетозанеговотопотомство.ИсакбилодБогаодреден
наследникнаАврама,веренчуварназаконитенаЈеховаитаткона
избраниотнарод,нотојуштенебилженет.Жителитенахананската
земјапотоналевоидолопоклонствоиБогзабранилсклучувањенабрач-
ниврскимеѓунивинеговиотнарод,знаејќидекатаквитеврскисамо
биводелеконотпад.Патријархотсеплашелоддејствувањетонапороч-
нитевлијанијаштогоопкружуваленеговиотсин...Споредмислењето
наАврама,изборотнаженазанеговиотсинпретставувалсериозно
прашање;затоабуднонастојувалдагооженисодевојкакојанемадаго
одвраќаодБога...Имајќидовербавомудростаиљубовтанасвојот
татко,Исакбилзадоволенсотоацелатаработадамујапрепуштинему,
аверувалдекаБогработитеќегисосредоточиводобарправец“–Еле-
наВајт,Патријарси и пророци,стр.171,оригинал).


1. Разговарајте во класата за подготвеноста на Аврам да го жртвува 

Исак. Обидете се да ја замислите верата што ја открива овој из-
вештај. Што е толку зачудувачки, а едновремено и проблематично 
во оваа сторија?

2. Што е со слободната волја? Зошто нашата вера нема смисла ако не 
е реалност? Кои примери на слободна волја имаме во Библијата, и 
како, и покрај погрешните одлуки што ги носат луѓето, Божјата 
волја се остварува?
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САБОТА, 21 мај 2022
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ЈАКОВ – ИЗМАМНИК




ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 25,21-
34; 1. Мојсеева 28,10-22; 1. Мојсеева 11,1-9; 1. Мојсеева 29,1-30; 1. 
Мојсеева 30,25-32.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Исав, пак, рече: ʻСигурно затоа му е 
името Јаков, еве веќе двапати ме истисна. Првородството ми го 
зеде, а сега и благословот ми го зедеʼ. Потоа рече: ʻНе остави ли 
благослов и за мене?ʼ“ (1. Мојсеева 27,36). 


СегапродолжувамесосемејнатаисторијанаИсак,чудеснотодетеи

раниотпредокнаветенотосеме.Меѓутоа,приказнатанезапочнувабаш
најдобро.Непостојаниоткарактернанеговиотсин,Јаков,ќесемани-
фестираворивалствотомеѓудвајцатабраќаоколупрвенството(1.
Мојсеева25,27-34),аподоцнаизаправотонаблагословнаИсак(1.
Мојсеева27).

Откакогоизневерилтаткомуигоукралблагословотнасвојотпостар
брат,Јаковморалдапобегнезадасигоспасиживотот.Завремена
бегството,БогсесретналвонеговоВетил(1.Мојсеева28,10-22).Потоа,
Јаков,измамникот,исамиотќедоживеенекоиизмами.НаместоРахела,
којајазасакал(1.Мојсеева29),ќемубидеподметнатапостаратаќерка,
Лија,итојќеморадаработи14годинизадагидобиесвоитежени.

Меѓутоа,ЈаковнавистинадоживеалБожјиблагослов,бидејќи,доде-
кабилвопрогонство,мусеродиле12синови,аБогмугозголемили
богатството.

Така,меѓудругото,вооваасторијагледамедекаБог,наовојилионој
начин,гиисполнувасвоитезаветниветувања,независноодтоаколку
честоНеговиотнародгрешел.
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НЕДЕЛА, 22 мај 2022



ЈАКОВ И ИСАВ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 25,21-34. Споредете ги личности-
те на Јаков и Исав. Кои особини го направиле Јакова достоен за 
благословот на Исак?


УштеодутробатанамајкабилојаснодекаЈаковиИсавсеразлични

идекаќесеборатеденпротивдруг.ДодекаИсавеопишанкакосилен
ловециземјоделец,наЈаковсегледалокакона„кротка“личносткоја
седивошаторидлабокоразмислува.Еврејскиотзбор tam,преведен
како„кроток“,билупотребенинаЈовинаНое.ВослучајотнаЈов,
преведенекако„добар“(КнигатазаЈов8,20),авослучајотнаНоекако
„непорочен“(1.Мојсеева6,9).

Овааразликавокарактеротстаналауштеповидливаподоцнаво
нивниотживот(1.Мојсеева27,1-28,5).КогавоеднапригодаИсавсе
вратилдомауморенигладен,Јаковмузготвиллеќа.ЗаИсав,оваведнаш
биловидливо,физичкотоуживањевохраната,„денес“(1.Мојсеева
25,31),билоповажноодидниотблагословповрзансонеговотопрво-
родство(споредиЕвреите12,16.17).

„ИсакиРевекасметаледекаветувањата,даденинаАврамаипотвр-
денинанеговиотсин,воистовремесеиголемацелнанивнитежелби
инадежи.ИсавиЈаковзнаелезатиеветувања.Билепоученидекана-
следнотоправоимаголемозначење,заштотоаненосисамоземнибо-
гатства,тукувосебесодржиидуховнопрвенство.Првородениотсеко-
гаштребалодабидесвештеникнасемејството,аодредовитенанего-
витепотомцитребалодадојдеиСпасителотнасветот“(ЕленаВајт,
Патријарси и пророци,стр.177,оригинал).

Заразликаоднеговиотбрат,Јаковпридавалпрвенственаважностна
иднотодуховнозначењенатојблагослов.Сепак,подоцна,напоттикна
неговатамајка(видете1.Мојсеева27),Јаковотвореноинамерного
измамилсвојоттатко,повикувајќиседуриинаимето„Господ,твојот
Бог“(1.Мојсеева27,20)задауспеевотоа.Тојјанаправиловаастраш-
наизмама,иакосоцелзакојабилубедендекаедобра.

Последицитебилетрагичниидодалесосемановислоевинадис-
функционалностнаедновеќенефункционалносемејство.
Јаков сакал нешто добро, нешто вредно, и тоа е за восхит (особено 
кога ќе го споредиме со ставот на неговиот брат). Сепак, тој употре-
бил измами и лаги за да го стекне тоа. Како да избегнеме да паднеме 
во слична стапица – да правиме зло за да постигнеме нешто „добро“?
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ПОНЕДЕЛНИК, 23 мај 2022

ЈАКОВОВАТА СКАЛА

КогадозналдекаЈаковгодобилтатковиотблагослов,наИсавму

билојаснодекабратмугоизмамилипотиснал(1.Мојсеева27,36),па
посакалдагоубие(1.Мојсеева27,42).Ревекасезагрижилаисеобидела
дагоспречиовазлосторство,коебибилофаталнозадватасина(1.Мој-
сеева27,45).Така,соподдршканаИсак(1.Мојсеева28,5),таагоубеди-
лаЈаковадапобегнеидапобаразасолништекајнејзинотосемејство(1.
Мојсеева27,43).Завременапатувањето,ЈаковвосонсесретналБога,
воместотоштогонареколВетил,„домБожји“,итамусторилзавет.
Прочитајте 1. Мојсеева 28,10-22 и споредете го со текстот 1. Мојсеева 
11,1-9. Во што се разликува Ветил од Вавилон? Која поука можеме 
да ја научиме за нашиот однос со Бога врз основа на искуството на 
Јаков во Ветил, а е спротивно од она што се случило во Вавилон?

Восвојотсон,ЈаковвиделнеобичнискалиповрзанисоБога.Исти-
отеврејскиглагол,natsav,секористизаскалаташто„стои“(1.Мојсее-
ва28,12)иГосподкој„стои“(1.Мојсеева28,13)наврвот,какотие
скалииГосподдасеедноиисто.

ОвиескалисеповрзуваатсообидотнаВавилондагодосегненебо-
то.КакоиВавилонскатакула,скалата„стоиназемјата,асоврвотдо-
пирадонебото“.Но,додекаВавилонскатакулагопретставуванапорот
начовекотдасеиздигнеидастигнедоБога,скалилатаодВетилнагла-
суваатдекапристапотдоБогаможедасеостварисамосоБожјотодо-
аѓањекајнас,анесочовечкитруд.

Штосеоднесувадо„каменот“накојЈаковјаспуштилглаватаина
којгосонилсонот,тојстаналсимболнаbeth-Еl,„домБожји“(1.Мојсе-
ева28,17;споредетесо1.Мојсеева28,22),штоупатуванахрамот,све-
тилиштето,центаротнаБожјатаспасоноснаактивностзачовештвото.

Меѓутоа,изразитенаобожавањеичувствонастрахопочитпоради
сèштомусеслучувало,Јаковнегоограничилсамонадуховнотои
мистичното.Сакалдавозвративоконкретна,надворешнасмисла.Затоа
решилдамуврати„еднадесетина“наБога–незадагодобиеБожјиот
благослов,тукукакоодговорнаблагодарностазаБожјиотдарштовеќе
мубилдаден.Овдеповторнојагледамеидејатазапрвитедесетокот
долгопредпојаватанаИзраелскиотнарод.
Прочитајте го повторно текстот 1. Мојсеева 28,11. Јаков зема „една 
десетина“ од „од сè, што ќе ми дадеш“ (1. Мојсеева 28,22). Која важна 
поука треба да ја научиме од зборовите на Јаков за десетокот и за 
она што претставува тој?
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ВТОРНИК, 24 мај 2022

ИЗМАМНИКОТ Е ИЗМАМЕН


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 29,1-30. Како и зошто Бог ја доз-
волил измамата на Лаван? Кои лекции ги научил Јаков?

ПрвотонештоштоЈаковздогледалкогапристигналнасвојатадес-
тинацијабилкамен,можебинавестувањештоговратиловомислитена
каменотвоВетил–знакнаБожјатаприсутност(1.Мојсеева28,18.19).
Накрајотнакраиштата,токмуовојкаменмудалшансанаЈаковада
разговарасоРахила.КогаслушналодприсутнитеовчаридекаРахила
доаѓасонејзинитеовцидагинапои,Јаковгиповикалдаготргнатка-
менот.Тиеодбиле,штомудаломожностсамдагонаправитоаидаѝ
сепретставинаРахила(1.Мојсеева29,11).

Рахилаодговорилатакаштосотрчањесевратилакајнејзинотосе-
мејство.ОваапрвасредбамеѓуЈаковиРахилавродилосоплод:„И
ЈаковјазасакаРахила“(1.Мојсеева29,18),толкумногуштоседумте
годиништогиработелзаЛаванвозаменазанеа,изгледалекако„не-
колкудена“(1.Мојсеева29:20).

Меѓутоа,потиеседумгодини,Јаковбилизмамен.Ноќтанавенчав-
ката,ЈаковјанашолвосвојоткреветЛеа,постаратасестра,анеРахела.
Искористувајќигометежотнагозбата,ноисилнитечувстваиранли-
востанаЈаков,Лавануспеалдагоизведеовојтрик.Интересноешто,
заоваа„измама“,Јаковгокористиистиоткоренназборот(1.Мојсеева
29,25),којИсакгоупотребилзадагоопишеоднесувањетонаЈаковкон
неговиоттаткоибрат(1.Мојсеева27,35).

Забележетедека lex talionis(законотнаодмазда)јасодржиистата
логика–„окозаоко,забзазаб“(2.Мојсеева21,24;споредетесо1.Мојсеева
9,6),штогопринудувавиновникотдасепоистоветисосвојатажртва,
соочувајќисесоонаштогопретрпелажртвата.Вотаасмисла,онашто
Јаковмугонаправилнанекојдруг,сегамубилонаправенонему.

Јаковсегасфатилштозначидасебидежртванаизмама.Можебие
иронично,ноБогмуодржалнаЈаковлекцијазанеговатаизмама–со
помошнаЛавановатаизмама.ИакоЈаков,како„измамник“(1.Мојсеева
27,12),добрознаелштозначиизмама,билизненаденкогаисамиотста-
налжртванаизмама.Итака,тојгопоставувапрашањето:„Зоштоме
измами?“(1.Мојсеева29,25),штопокажувадекатојмногудобрознаел
декаизмаматаепогрешна.
Иако бил измамник, и самиот Јаков бил измамен. Како можеме да 
научиме да веруваме во Бога дури и кога гледаме дека „правдата“ 
не се спроведува, кога гледаме дека луѓето што прават зло остану-
ваат неказнети или дека невини луѓе страдаат?
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СРЕДА, 25 мај 2022

БЛАГОСЛОВОТ НА СЕМЕЈСТВОТО

Последнитеседумгодиниоднеговотопрогонствобилеисклучител-

нотешкизаЈаков,носепактоабилеинеговитенајплоднигодини.Јаков
добил11од12децакоиќестанатпредцинаБожјиотнарод.

ОвојтекстпретставувацентарнаЈакововатасторија(1.Мојсеева
25,19–35,26),азапочнуваизавршувасоклучниотизраз„Господ... ја
отвориутробата“,штосеоднесуванаЛија(1.Мојсеева29,31)иРахела
(1.Мојсеева30,22).Секојпаткогатааизјавабилапроследенасораѓање,
тоабилодоказдекатоараѓањеерезултатнаБожјоточудеснодело.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 29,31-30,22. Како треба ние денес 
да го разбереме значењето на она што се случувало таму?

Богја„отворил“утробатанаЛијаитаагодобиласинотРувим,чие
имегосодржиглаголотrаʼаh,штозначи„давиди“.БидејќиБог„видел“
декаЈаковнејасака(1.Мојсеева29,31),тоадетебилоеденвиднадомест
занејзинатаболкаистрадање.

Потоа,таамудаванасвојотвторсинимеСимеон,штогосодржи
глаголотshamaʼ,„слуша“,бидејќиБогја„чул“(shamaʼ)вонејзината
длабокаболкаипонижување,исесмилувалнанеакакоштојачул
Агаравонејзинатаневолја(1.Мојсеева29,33).

ДуриииметонасинотнаЛија,„Симеон“,потсетуванаиметона
синотнаАгара„Исмаил“,штозначи„Богќечуе“(видете1.Мојсеева
16,11).Когагородиласвојотпоследенсин,ЛијагонареклаЈуда,што
значи„фалбоспев“.Лијаповеќенејаспомнуваласвојатаболка,падури
нинејзиниотблагослов.СетосвоевниманиетаагонасочилаконБога
иедноставноГофалелазаНеговатамилост.

Чудно,дурикогаЛијаповеќенеможеладараѓа,Бог„сиспомна“на
Рахилаијаотворилнејзинатаутроба(1.Мојсеева30,22).Рахила,сакана-
тажена,мораладачекаседумгодиниодвенчавкатаи14годиниодве-
ридбатасоЈаковзадагодобиесвојотпрвсин(1.Мојсеева29,18.27;
споредетесо1.Мојсеева30,25).Таамугодалаимето„Јосиф“,штозна-
чело:„Боггоотстрани/ʼasaf/одменесрамотмој“и„Богќемидаде/
iаsаf/идругсин“(1.Мојсеева1,30.23.24).Безразликаколкубилепогреш-
нинекоиодовиепостапкииставови,Богсепакможелдагиискористи,
дурииаконегиодобрувал,задаподигненарододАврамовотосеме.
Како оваа сторија ни открива дека Божјите намери ќе се исполнат 
на небото и на земјата, и покрај човечките мани и грешки?
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ЧЕТВРТОК, 26 мај 2022

ЈАКОВ СИ ЗАМИНУВА

Вооваасторија,Јаков–којгиизмамилтаткомуибратмудасе

здобиесопрвородствоигоукралблагословотштоИсакгонаменилза
својотнајстарсин–останалпопустливконЛаваниверномуслужел.
Јаковдобрознаелдеканеговиотсвекоргоизмамил,асепакнепрезел
ништо.ТешкоедасеразберепасивностанаЈаков,соогледнанеговиот
темперамент.Јаковможелдасепобуни,дамусеспротивставинаЛаван
илибаремдасепазарисонего.Нонегосторилтоа.Тоједноставного
направилонаштогопобаралЛабан,безразликаколкусетотоабило
неправедно.

Меѓутоа,пораѓањетонапрвиотРахилинсин,Јосиф,Јаковконечно
јазавршилчетиринаесеттатагодинаоднеговата„служба“кајЛаван(1.
Мојсеева30,26)иималнамерадагонапуштиидасевративоВетената
земја.Сегасакалдаработи„замојотдом“(1.Мојсеева30,30).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 30,25-32. Што се случува овде и 
како резонира Јаков? Каков е одговорот на Лаван?

ТоабиломногудолгопатувањезаЈаков,којгонапуштилдомот
првенственозадасинајдежена.Неговатапрвобитнанамераверојатно
небиладаотсуствуватолкудолгоодсвојатаземја,нооколноститего
држеледалекусогодини.Но,сегадошловремедасевратидома–итоа
сокаквосемејство!

ЗоштоЈаковнегонапуштилЛаванпорано?Неприроднатапокорност
наЈаковсугерирадекатојсепроменил–јаразбралнаукатанаверата.
ЗатоасегачеканаБожјиотзнакзадасиоди.ДурикогаБогмусеобра-
тил,Јаковрешилдаоди.

БогмусеоткрилнаЈаковакако„БогодВетил“имузаповедалдаго
напуштидомотнаЛаванидасеврати„восвојатаземја“(1.Мојсеева
31,13)–иститезборовиштогикористелзадагоповикаАврамадаго
напушти„родотсвој“(1.Мојсеева12,1).

Онаштоистотакамупомогналодасеуверидекаевремедазамине,
еставотнасиновитенаЛаван,падуриинасопствениотЛаван(видете
1.Мојсеева31,1.2).„Јаковуштеодамнабигонапуштилсвојотлукав
роднинакоганебисеплашелодсредбатасоИсава.Сегапочувствувал
декамусезакануваопасностиодсиновитенаЛаванакои,тврдејќи
деканеговотобогатствовсушностенивно,лесноможеледасеобидати
сосиладаседобератдонего“(Патријарси и пророци,стр.193,оригинал).

Затоагозелсвоетосемејствоионаштомуприпаѓалоизаминал,со
штозапочнувауштееднафазавоголематасагазаБожјиотзаветеннарод.
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ПЕТОК, 27 мај 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

БоггоизбралЈаковнезатоаштогозаслужилтоа,тукупорадисвоја-
таблагодат.Сепак,Јаковсеобиделдајазаслужитааблагодат,што
самопосебеепротивречно.Акојазаслужил,тогаштоанебибила
благодат–тоабибиледела(видетеРимјаните4,1-5),штоеспротивно
наевангелието.ДуриподоцнаЈаковпочналдасфаќакаквоезначењето
наБожјатаблагодатиштозначидасеверувавоБога,дасеживеесо
вераицелоснодасебидезависенодНего.ИскуствотонаЈаковсодржи
важнапоуказаамбициознителуѓе:Нетрудетеседанапредуватена
сметканадругите.

„Јаковмислелдекасоизмамаќеседобередоправотонапрвород-
ството,носеразочарал.Помислилдекаизгубилсè–врскатасоБога,
домотисèостанато,истаналразочаранбегалец.Но,штонаправилБог?
Гопогледналвобезнадежнатасостојба,говиделнеговоторазочарување
изабележалдекатамуимаматеријалштоќејавратиславатаБожја.
Штомјавиделнеговатасостојба,Богмугипокажалтаинственитеска-
ли,коигопретставуваатИсусаХриста.Затоа–евегочовекоткојизгу-
билсекакваврскасоБога,ноБогнанеботогопогледналисесогласил
Христосдајапремостибезднаташтојанаправилгревот.Можебипо-
некогашсивелиме:Копнеампонебото,нокакодагодостигнам?Не
гледамначин.ТакамислелиЈаков,ноБогвовизијамујапокажалска-
латаитааскалајаповрзувалаземјатасонеботопрекуИсусаХриста.
Човекможедасеискачипонеа,бидејќинејзинатаосновалежина
земјата,анајвисокотоскалилоѝдопирадонебото“(ЕllеnG.Whitе
Comments,Тhе SDА Bible Commentary,vol.1,p.1095).



1. Разгледајте го карактерот на овие луѓе (Исак, Ревека, Јаков, Исав, 
Лаван, Рахила, Лија) кои биле учесници во некои од настаните во 
светата историја. Забележете ги сите лаги и измами опфатени со 
овие извештаи. Што нè учи ова за човечката природа воопшто и 
за Божјата благодат? 

2. Додека ја читаме сторијата за Јаков, кои докази ги наоѓаме дека 
неговиот лик созреал и растел со текот на времето?

3. Во која смисла ние, како адвентисти од седмиот ден, сме во опас-
ност да го заземеме истиот став што го зазел Исав во однос на 
правото што му припаѓало при раѓањето? Односно, што можеме 
да преземеме за никогаш да не престанеме да ја сакаме и да ја 
цениме сета светлина што ни ја дал Бог?
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САБОТА, 28 мај 2022
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Од 28 мај до 3 јуни 2022


ЈАКОВ – ИЗРАЕЛ




ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 32,22-
31; Осија 12,3.4; Eремија 30,5-7; 1. Мојсеева 33; 1. Мојсеева 34,30-
35,29. 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Тогаш му рече: ʻОтсега името нема 
да ти биде Јаков, туку Израел; зашто се бореше со Бога, и со луѓето 
и ги победиʼ“ (1. Мојсеева 32,28).


СемејнатасагазаЈаковпродолжува,соситесвоидобриилоши

страни.Меѓутоа,низсетотоасеоткриваБожјатаракаиНеговатавер-
ностназаветнитеветувања.

ОвааседмицаќегоследимеЈаковпонатаму,сегакогатојгона-
пуштилЛаваникако,враќајќиседома,моралдасесоочисоИсав,
жртватананеговотопредавство.Штоќемунаправисеганеговиотбрат,
комутојмунанелтолкуголеманеправда?

ЗасреќанаЈаков,додекастравувалодонаштотребалодадојде,
повторномусејавуваГосподБогнанеговитетатковци,ворамкитена
настанштомупретходинаонаштоподоцнаќестанепознатокако
„временаЈакововитемаки“(видиЕремија30,5-7).Токмутааноќ,Јаков,
измамникот,станал„Израел“,штобилоновоимезаеденновпочеток
–почетоккојнакрајотќедоведедосоздавањенанародотштоќего
носинеговотоиме.

Содругизборови,ипокрајситеработиштосеслучиле,сторијатаза
патријарситеинивнитесемејстваезапишанавоСветотописмозадани
покажедекаБогеверенвоисполнувањетонаонаштоговетилидека
ќегосторитоа,иакопонекогашсечиникакоНеговиотнароддасе
трудисоситесвоисилидагоспречиоваисполнување.
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НЕДЕЛА, 29 мај 2022

БОРЕЊЕ СО БОГА

НабргуоткакогонапуштилЛаван,Јаковдоживеалуштеедноис-

куствосоБога.КогадозналдеканеговиотбратИсавсеприближувасо
„четиристотинилуѓе“(1.Мојсеева32,6),Јаковсесрдномусемолелна
Господа,иакоотворенопризнал:„Несумдостоензаситемилостии
добриништомугинаправинаслугатаТвој“(1.Мојсеева32,10).Всуш-
ност,Јаковпочналподобродајаразбирасуштинатанаблагодатта.

ИкакоодговорилГоспод?
Прочитајте ги текстовите 1. Мојсеева 32,22-31 и Осија 12,3.4. Кое е 
духовното значење на оваа неверојатна приказна?


Разбирливо,Јаковбилвознемиренодтоаштосеслучувало,ибидејќи

презелсѐштоможелзадагозаштитисвоетосемејство,останалдабдее
вотекотнаноќта.Ноодеднашбилнападнатод„еденчовек“(1.Мојсе-
ева32,24).Тоаеизразкојможедаимапосебно,поширокозначење,
когаукажуванабожественотоприсуство(видетеИсаија53,3).Даниел
гоприменувалнанебесниотсвештеникМихаил(Даниел10,5),аИсус
Навинна„ВодачотнавојскатаГосподова“,когогонарекувалиГоспод
ЈHWH(ИсусНавин5,13-15).

Инавистина,вотекотнаборбата,наЈаковсигурномустаналоочиг-
леднодекасеборисосамиотБог,атоагопокажуваатинеговитезбо-
рови:„Немадатепуштамдодеканемеблагословиш“(1.Мојсеева
32,26).Сепак,неговоторевноснопридржувањеконБогаиодбивањето
даГопуштидазамине,јаоткриваатнеговатажестокажелбададобие
проштавањеидабидеисправенпредсвојотГоспод.

„СеганаЈаковајасномустоелапредочизаблудаташтогонавеласо
измамадаседобередоправотонапрвородството.Тојнемалдовербаво
Божјитеветувања,тукусенапрегалсоличнинапоридагооствариона
штоБогсекакобигоизвршилвосвоевремеинасвојначин“(Еленa
Вајт,Патријарси и пророци,стр.197,198оригинал).

Доказдеканавистинамубилопростено,претставувапроменатана
неговотоиме,одонаштогопотсетувалонанеговиотгрев,воимекое
јаславелонеговатапобеда.„ОтсегаиметонемадатибидеЈаков(из-
мамник)“,реколЧовекот,„тукуИзраел;заштосеборешесоБога,исо
луѓетоигипобеди“(1.Мојсеева32,28).
Какво е вашето лично искуство во поглед на „борењето“ со Бога? 
Што значи ова и зошто понекогаш е важно да се има такво искуство?
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ПОНЕДЕЛНИК, 30 мај 2022

БРАЌАТА СЕ СРЕЌАВААТ

ОдФануил,одсредбатасоБога„лицевлице“(видете1.Мојсеева

32,30),местотокадештогодоживеалтоапосебноискуствосоБога,
Јаковотишолдасесретнесосвојотбрат.По20годинираздвоеност,
Јаковговиделкакодоаѓасо400луѓе(1.Мојсеева33,1).Тојсезагрижил
исеподготвилсебесиисемејствотозасѐштоможелодаследи.
Прочитајте 1. Мојсеева 33. Каква е поврзаноста меѓу искуството на 
Јаков, кога го видел Божјото лице во Фануил, и ова сега, кога го видел 
лицето на својот брат? Што значи оваа поврзаност, кога станува збор 
за нашиот однос со Бога и со нашите „браќа“, кои и да се тие?


Јаковсепоклонилпредсвојотбратседумпати(1.Мојсеева33,3)

когoнеколкупатигонарекол„мојгосподар“(1.Мојсеева33,8.13.15),
додекасебесисенареколнегов„слуга“(1.Мојсеева33,3;споредетесо
1.Мојсеева32,4.18.20).Но,онаштоепосебнозначајно,седумтепокло-
нувањанаЈаковсесовпаѓаатсоседумтеблагословинанеговиоттатко
(1.Мојсеева27,27-29).Згоранатоа,додекасепоклонувал,какоособе-
нодасакалдапоништиеденодблагословитенасвојоттатко:„Племиња
датисепоклонуваат“(1.Мојсеева27,29).

ИзгледадеканамератанаЈаковбиладагоотплатидолготнасвојот
братидаговратиблагословотштогоукралоднего(види(1.Мојсеева
33,11).Меѓутоа,когаИсавгоздогледал,спротивнонаситеочекувања,
истрчалдагопречекаи,наместодагоубие,„гобакна,иобајцатазап-
лакаа“(1.Мојсеева33,4).

Подоцна,ЈаковмуреколнаИсава:„когаговидовлицетотвоедека
убавомепречекува,какодагобеввиделБожјотолице“(1.Мојсеева
33,10).ПричинатазаоваанеобичнаизјаванаЈаковесознаниетодека
Исавмупростил.Еврејскиотглаголratsah,„најдовмилост“(1.Мојсе-
ева33,10)етеолошкитерминштосеоднесуванасекојажртваштое
„угодна“,„прифатена“предБога,штозначипримањенабожествено
простување(1.Мојсеева22,27;Амос5,22).

ИскуствотонаЈаковзаБожјотопростувањевоФануил,кадештого
виделБожјотолице,сеповторувасегакогагодоживеалпростувањето
насвојотбрат,штогопоистоветувасогледањетоналицетоБожјо.Во
тојмомент,ЈаковгодоживувалвториотФануил,приштопрвиотго
подготвилзатоа.ИБогинеговиотбратмупростиленаЈакова,такашто
тојсегасигурно,дуриимногуподоброодпорано,горазбралвистин-
скотозначењенаблагодатта.
Што сте научиле за благодатта врз основа на она што другите (освен 
Господа) ви го простиле?
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ВТОРНИК, 31 мај 2022

НАСИЛСТВО ВРЗ ДИНА

Сега,когасепомирилсосвојотбрат,Јаковсакалвомирдасенасе-

ливоземјатаХанан.Зборотshalem,„безбеден“(1.Мојсеева33,18),
изведенодзборотshalom,„мир“,првпатбилупотребенвоврскасо
неговотопатување.

Откакокупилпарчеземјаоджителите(1.Мојсеева33,19),изградил
олтар,покажувајќијасвојатавераисвесностзатоаколкунавистина
зависиодГоспода.Секогашкогатамусепринесувалажртва,тоабило
чиннабогослужение.

Меѓутоа,Јаков-Израелзапрвпатвоживототбилизложеннапробле-
мисонаселувањетовотааземја.КакоИсаквоГерарсоАвимелех(1.
Мојсеева26,1-33),ЈаковсеобиделдасесместимеѓуХананците.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 34. Каква случка му ги наруши-
ла плановите за мирен живот?

Приказнатазатојужасеннастанјанагласувавнатрешнатаподвое-
ностналичноститеинивнитепостапки.СензуалниотСихем,којврши
насилствоврзДина,секарактеризиравоистовремеикаконекојкоје
искрениполнсољубовконнеаикојсакадасеискуписебеси.Тоје
дурииподготвендасеподложиназаветниотобреднаобрежување.

Вомеѓувреме,СимеониЛеви,коисепретставувааткакобранители
наБогаиНеговитезаповеди,исепротиватнамешанитебраковисо
Хананците(1.Мојсеева19,29),прибегнуваатконлагииизмами(1.
Мојсеева34,13)исеподготвенидаубиваатиограбуваат(1.Мојсеева
34,25-27).Нивнитепостапкинесамоштосезаосуда(зоштонегоказ-
нилесамопоединецотштозгрешил?),тукуможеледапредизвикаати
многупоголемипроблеми.

ШтосеоднесувадоЈаков,тојбилзаинтересирансамозамир.Кога
дозналдеканеговатаќеркабиласилувана,нереколништо(1.Мојсеева
34,5).Но,когаслушналштонаправиленеговитесинови,отвореноги
прекорилзаонаштоможелодаследи:„имаммалкулуѓе;тиеќесесо-
бератпротивмене,ќемеубијат,таќебидамистребенјасидомотмој“
(1.Мојсеева34,30).
Секогаш одново гледаме лаги и измами во овие извештаи, но и дела 
на добрина и милост. Што ни кажува ова за човечката природа?
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СРЕДА, 1 јуни 2022

ДОМИНАНТНОТО ИДОЛОПОКЛОНСТВО


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 34,30-35,15. Какви поуки за пра-
вото богослужение можеме да извлечеме од она што се случило таму?

Веднашоткакогиукорилсвоитедвасинаисепожалилдекаенару-
шеннеговиотмирсоХананците(1.Мојсеева34,30.31),Богмузаповедал
наЈаковадагонапуштиСихемидасевративоВетилзадагообнови
својотзавет.Господ,всушност,муреколдека,когаќестигнетаму,
требадаизградиолтар.

ИпрвотонештоштосезабележувапотааБожјазаповедеповикот
наЈаковдонародотдагиотстранатхананскитеидолиземенипригра-
бежотнаградотСихемикуќнитебоговиштоРахилагиукрала(1.
Мојсеева31,19.32).СевоовабилоклучнозаконцептотзаветсоБога.

Тиеидолибилечувании,веројатно,обожаваниипокрајпосветенос-
танаЈаковнаБога.ЗатоанаЈакованемубилодоволнодагонапушти
СихемзадагоизбегневлијаниетонаХанан.Тојморалпрводасеосло-
бодиодидолитештосекриелевологоротивосрцетонанеговиотнарод.

Процесотнапокајаниевклучуванештоповеќеодфизичкопремес-
тувањеодедноместоводругоилипреместувањеодеднацркваво
друга.Најважноедабараме,поБожјаблагодат,дабидемеочистениод
идолопоклонствотовонашетосрце,безразликакадеживееме,бидејќи
одсѐможемеданаправимеидоли.

ОткакоЈаковгопослушалБогаипостапилспоредНеговатазаповед,
Богконечноинтервенирал,такашто„стравотБожји“(1.Мојсеева35,5)
гизафатилситеоколнинароди,патиенесеосмелиледагонападнат.
ИтогашЈаков„илуѓетоштобеасонего“,билеподготвенидамуслужат
наБога(1.Мојсеева35,6),штосугерирадекасемејнотоединствобило
обновено.ЈаковнатоаместомугодалиметонаЕл-Ветил,воспомен
нанеговиотсонсоскалата.Тоабилознакдекаеповторновоспоставена
врскатамеѓунеботоиземјата,којавеќенекоевремебилапрекината.

АкцентотовојпатенаБогаодБетел,аненасамотоместо.Таалич-
нанотаповторносепочувствувалакогаБоггопотсетилЈакованане-
говотоиме„Израел“(1.Мојсеева35,10),содвојнотоветувањештого
подразбираовојблагослов.БлагословотнаЈаковсеоднесувалнајпрво
наплодноста,напренесувањетонамесијанскотосемеинастанувањето
намногународи(1.Мојсеева35,11),акаковторо,упатувалнаВетена-
таземја(1.Мојсеева35,12).
На кои суптилни начини идолопоклонството може да се вовлече во 
нашето срце, и што можеме да направиме во врска со тоа?
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ЧЕТВРТОК, 2 јуни 2022

СМРТТА НА РАХИЛА


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 35,15-29. Со какви други неволји 
се соочил Јаков во неговото дисфункционално семејство?

ВеднашоткакоЈаковгонапуштилВетил,триповрзанинастанија
обележалепоследнатаетапаоднеговотопатувањеконВетенатаземја:
серодилнајмладиотсиннаЈаков,Рахилаумрела,аРувим,првиотсин
наЈаковиЛија,спиелсоналожницатанаЈаков.Иаковотекстотнее
наведенозоштоовојмладчовекнаправилнештотолкулошо,можеда
сепретпоставидекасакалнанекојначиндагооцрнираѓањетона
најмладиотсиннаЈаковидагопонижиспоменотнаРахила.Но,не
можемедабидемесигурнивотоа.

РаѓањетонанајмладиотсиннаЈаковсеповрзувасоВитлеем(1.
Мојсеева35,19),којсенаоѓавограницитенаВетенатаземја.Според
тоа,овараѓањеепрвотоисполнувањенаБожјотоветувањевоврскасо
иднинатанаИзраел.Бабицата,пророчки,ѝсеобратиланаРахиласо
иститезборовисокоиБоггосмирувалАврама:„Неплашисе“(1.Мој-
сеева35:17,споредетесо1.Мојсеева15,1).

ИнтересноетоаштоЈаковгосменилиметонаВенониј,штозначи
„синнамојататага“,акоеРахила,изразувајќијасвојатаболка,муго
даланасвојотсиннасмртнатапостела,воВенијамин,штозначи„син
надеснатарака“,штотојможебисакалдагонасочивниманиеконјуг,
задајаизразисвојатанадежвоВетенатаземјаивосетоонаштоБог
реколдекаќегонаправизасвојотнародкогаќесенаселитаму.

Вотоавреме,РувимималсексуалниодносисоБилха,наложницата
нанеговиоттатко,аистотакаислугинканаРахила(1.Мојсеева35,25;
1.Мојсеева30,3).Едноставно,незнаемекакодагообјаснимеовојскан-
далозенчин,освенкакоуштееденпримерначовечкатаизопаченост.

Чудно,ноЈаковнереагиралнаоваастрашнанавреда,иакобилин-
формиранзатоа(1.Мојсеева35,22).БисереклодекаЈаков,вотојмо-
ментоднеговиотживот,веќеималдоволнодовербавоБогаиверувал
декаТојќегоисполнисвојотзбор,ипокрајгревовитеизлотошто
повременосеслучувалеоколуНего.

Оваетаапрецизнапоуканаверата,опфатенаволистатана12-те
синовинаЈаков,коиќестанатпредцинаИзраел(1.Мојсеева35,22-26).
Тиенебиленајсимпатичнитеинајљубезнителуѓе,какоштоќевидиме.
Носепак,ипокрајситетиепроблемиидисфункции,дуриинешто
толкулошокакоодносотнаРувимсоБилха,Божјатаволјатребалода
сеисполнитокмупрекутоасемејство,колкуидабилотоахаотично.
Така, и покрај човечките грешки, Божјите намери конечно ќе се 
исполнат. А замислете како би било кога луѓето би соработувале со 
Бога, кога би му биле послушни. Колку полесно, т.е., со колку по-
малку страдања, стрес и одолговлекувања би можела да се оствари 
Божјата волја?
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ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајтпрочитајтејаглава-
тасонаслов„Ноќпоминатавоборба“,стр.195-203оригинал).

„Јаковтааноќ,полнасостравиборба,гипреживеалмакитеинево-
лјитештогоочекуваатБожјиотнароднепосреднопредвторотоХри-
стоводоаѓање...ТаквоќебидеиискуствотонаБожјиотнародвонего-
ватапоследнаборбасосилитеназлото.ТогашБогќејаиспитанивната
вера,нивнатаистрајностидовербавонеговатамоќдагиослободи.
Сатанатаќенастојувадагизаплашисомислатадеканивнатасостојба
ебезнадежна,деканивниотгревепремногуголемзадаможедабиде
простен.Тиеќебидатдлабокосвеснизасвојатанедостојностикогаќе
сиспоменатзасвојотживот,ќезагубатречисисекојанадеж.Нопоми-
слатанаголеминатанаБожјетомилосрдиеиискреностананивното
покајаниеќегиохрабратдасеповикуваатнаветувањаташтоимги
упатувалХристосинабезнадежнитегрешницикогасекаеле.Нивната
веранемадапопуштизатоаштомолитватанемадаимбидеведнаш
услишена.ТиецврстоќеседржатзаБожјатасила,какоЈаковцврсто
штоседржелзаангелот,анивнатадушаќепека:'Нетепуштамдодека
немеблагословиш!'...

ТаквоќебидеиискуствотонаБожјиотнародвонеговатапоследна
борбасосилитеназлото.ТогашБогќејаиспитанивнатавера,нивната
истрајностидовербавонеговатамоќдагиослободи.Сатанатаќена-
стојувадагизаплашисомислатадеканивнатасостојбаебезнадежна,
деканивниотгревепремногуголемзадаможедабидепростен.Тиеќе
бидатдлабокосвеснизасвојатанедостојностикогаќесиспоменатза
својотживот,ќезагубатречисисекојанадеж.Нопомислатанаголеми-
натанаБожјетомилосрдиеиискреностананивнотопокајаниеќеги
охрабратдасеповикуваатнаветувањаташтоимгиупатувалХристос
инабезнадежнитегрешницикогасекаеле.Нивнатаверанемадапо-
пуштизатоаштомолитватанемадаимбидеведнашуслишена.Тие
цврстоќеседржатзаБожјатасила,какоЈаковцврстоштоседржелза
ангелот,анивнатадушаќепека:'Нетепуштамдодеканемеблагосло-
виш!'“(ЕленаВајт, Патријарси и пророци,стр.201–203оригинал).


1. Зошто слабоста на Јаков била повод за Божјата милост? Како 

искуството на Јаков се поврзува со изјавата на апостол Павле: 
„Кога сум слаб, тогаш сум силен“ (2. Коринќаните 12,10)?

2. Што мислите, зошто Библијата открива толку лоши детали од 
животот на многу од нејзините ликови? Каков заклучок би можел 
да се извлече од тоа? Каква порака наоѓаме во тоа?

3. Подетално разгледајте го прашањето за идолопоклонството. Кои се 
идолите на нашата култура, на нашата цивилизација? Како може-
ме да бидеме сигурни дека не обожаваме никого или ништо друго 
освен Господа?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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ЈОСИФ – ГОСПОДАР НА СОНИШТАТА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 37; 
Матеј 20,26.27; Дела 7,9; 1. Мојсеева 38; 1. Мојсеева 39; 1. Мојсеева 
40,1-41,36.
 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „И си рекоа помеѓу себе: ʻЕне го до-
аѓа, оној што сонува!ʼ“ (1. Мојсеева 37,19).


СторијатазаЈосиф(1.Мојсеева37–50)гоопфаќапоследниотделод

1.Mојсеева,однеговитепрвисоништавоХанан(1.Мојсеева37,1-11)
донеговатасмртвоЕгипет(1.Мојсеева50,26).Всушност,Јосифзазема
повеќеместаво1.Мојсееваодкојбилодругпатријарх.Иакобилсамо
еденодсиновитенаЈаков,тојепретставенво1.Мојсеевакакоголем
патријарх,какоАврам,ИсакиЈаков.

Какоштоќевидиме,живототнаЈосифистотакаистакнувадвеважни
теолошкивистини:прво,Боггиисполнувасвоитеветувања;ивторо,
Богможедагопресвртизлотоводобро.

Волекцијатазаовааседмица,ќесесосредоточименараниотживот
наЈосиф.ТојбиломилениотсиннаЈаков,којгодобилироничниот
прекарba‘al hakhalomot,„онојштосонува“(1.Мојсеева37,19),што
буквалнозначи„господарнасоништата“иимплицирадекатојбил
експертзасоништа.Таатитуламногумуодговара,затоаштонесамо
штопримал,разбиралитолкувалпророчкисоништа,тукуигиреали-
зиралвосвојотживот.

ВоовиеглавиповторноќевидимедекаБожјатапромислаепотвр-
дена,ипокрајзлобатаирасипаностаначовечкотосрце.
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СЕМЕЈНИ ПРОБЛЕМИ

Јаковконечносенаселилвоземјата.ДодекаИсакбилсамо„придој-

денец“,текстотвелидекаЈаков„живеелвоземјата“(1.Мојсеева37,1).
Но,токмутогаш,додекасенаселувалвоземјата,започналепроблемите,
овојпатвнатревосемејството.Споротнесеоднесувалнапоседување
земјаиликористењенабунари,тукубилглавнооддуховнаприрода.
Прочитајте (1. Мојсеева 37,1-11. Која семејна динамика ги довела 
браќата до тоа толку многу да го замразат Јосифа?

ОдсамиотпочетокдознавамедекаЈосиф,синоткогоЈаковгодобил
востароста(1.Мојсеева37,3),уживалпосебенодноссосвојоттатко,
којгосакал„многуповеќеодситесвоисинови“1.Мојсеева37,4).Јаков
отишолдотамуштомунаправил„шаренаоблека“(1.Мојсеева37,3),
благородничкаоблека(2.Самоилова13,18),штоукажувалананеговата
тајнанамерадагоиздигнеЈосифа,првиотсиннаРахела,достатусна
првенец.

ИднинатанавистинаќегипотврдижелбитенаЈакова,бидејќиЈосиф
накрајотќегодобиеправотонапревласт(1.Летописи5,2).Затоа,нее
ничудоштобраќатагомразелеЈосифатолкумногуштонеможеледа
мукажатнитуљубезензбор(1.Мојсеева37,4).

Освентоа,Јосифмуноселлошиизвештаинасвојоттаткозасекое
погрешнопостапувањенанеговитебраќа(1.Мојсеева37,2).Аникојне
сакапоткажувачи.

Итогаш,когаЈосифгиобјавилсвоитесоништа,сугерирајќидека
Богќегопоставинаповисокапозицијаидекатие,неговитебраќа,ќе
сепоклонатпреднего,тиеуштеповеќегозамразиле.Меѓутоа,вистин-
скиотпророчкикарактернаовиесоништасепотврдувасофактотдека
тиесеповторувале(видете1.Мојсеева41,32).АЈаков,иакоотворено
гоукорилсвојотсин(1.Мојсеева37,10),гизадржалтиезборовиво
својотум,размислувајќизанивнотозначењеичекајќигонивнотоис-
полнување(1.Мојсеева37,11).Оваукажувадекатојдлабоковосебе
мислелдекаможебииманештовотиесоништа.Ибилапсолутново
право,иакотогаштоанеможелдагознае.
Прочитајте го текстот Матеј 20,26.27. Кој клучен принцип е откри-
ен овде, и како можеме да научиме во нашиот живот да го изразу-
ваме она што нè учи овој текст?
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НАПАДОТ ВРЗ ЈОСИФ

Колкуидасестрашнинастанитештоследеле,неетешкодасераз-

берат.Дасебидетолкублизок,падурииповрзансонекојштогомра-
зите,неизбежно,пораноилиподоцна,ќедоведедопроблеми.

Итоадовело.
Прочитајте 1. Мојсеева 37,12-36. Како ова ни покажува колку не-
преродените срца можат да бидат опасни и зли, и на што сѐ можат 
да нè наведат кој било од нас?

БраќатагомразелеЈосифабидејќимубилељубоморнипорадиБожја-
танаклоност(Дела7,9)–наклоностштосепотврдуваланасекојчекор
вотекотнанастанитештоследеле.КогаЈосифзалутал,наишолначовек
којговоделвовистинскатанасока(1.Мојсеева37,15).Когабраќата
планираледагоубијат,Рувимсевмешалипредложил,наместотоа,да
гофрлатвојама(1.Мојсеева37,20-22).

Тешкоможедасезамислитакваомразакакваштосеизразуваовде,
особеноконнекојодсопствениотдом.Какоможелеовиемладилуѓеда
направатнештотолкусурово?Зарзамоментнепомислилекакоќесе
одразитоананивниоттатко?Колкуидабилеогорченинанивниот
таткопорадинеговатапристрасностконЈосифа,тоадамугонаправат
наеднооднеговитедецабилонавистиназапрезир.Тоабилмоќенпо-
казателзатоаколкучовечкитесуштестваможатдабидатзли.

„Нонанекоиоднивтоауштенеимбилодоволно;воовааодмазда
неенајденооназадоволувањештотиегобарале.Набргупотоазабеле-
жалегрупапатнициштоимсеприближувала.ТоабилкарваннаИсма-
елциоддругатастрананарекатаЈорданкоипатувалевоЕгипет,носејќи
мирудиииразнадругастока.ТогашЈудапредложилсвојотбратдаго
продадаткакоробнатиетрговцинаместодагопрепуштатнасмрт.
Такаќесеослободатоднегонасигуренначин,анемадагиизвалкаат
рацетесонеговатакрв“(Патријарси и пророци,стр.211оригинал).

КогаЈосифбилфрленвојамата,планирајќиподоцнадагоубијат,
поминалкарваниЈудапредложилдаимгопродадат (1.Мојсеева
37,26.27).ОткакоЈосифбилпродаден(1.Мојсеева37,28),Мидјанците
подоцнагопродаленанекојдругвоЕгипет(1.Мојсеева37,36),отво-
рајќигопатотзанеговатаиднаслава.
Зошто е толку важно да ја барате Божјата сила за да ги промените 
лошите особини на вашиот карактер, пред тие, во одреден момент 
од вашиот живот, да се преточат во дела што никогаш не би поми-
слиле дека ќе ги направите?
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ЈУДА И ТАМАРА

НеенепримерноовдедасеспоменеиприказнатазаТамара.Овој

настанхронолошкиследипопродажбатанаЈосифвоЕгипет(1.Мојсе-
ева38,1),иевосогласностсофактотдекаЈудасеразделилодсвоите
браќа,штоукажувананеговотонесогласувањесонив.Дополнително,
овојтекстсподелувазаедничкиизразиимотивисопретходнатаглава
ијаносиистататеолошкапоука–еденлошчинепретворенвонешто
позитивноштоимаврскасоспасението.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 38. Споредете го однесувањето 
на Јуда со однесувањето на Хананката Тамара. Кој од двајцата бил 
поправеден и зошто?

ЈудасеоженилсоженаХананка(1.Мојсеева38,2),сокојаималтри
сина:Ер,ОнаниШела.Насвојотпрвороденсин,Ер,Јудамујадалза
женаХананкатаТамара,задаобезбедисоодветенродослов.Меѓутоа,
бидејќиБоггиубилЕриОнанпорадинивнатазлоба,Јудаѝговетилна
Тамарасвојотнајмладсин,Шела.

БидејќиподолговремеизгледалокакоЈудадагозаборавилсвоето
ветување,Тамарарешилада јаискористиприликатакогатојбарал
утехапосмрттанасопругата.Тааглумелапроститутказадагонатера
дагоодрживетувањето.Бидејќинемалпаридаѝплатинапроститут-
ката,којанејапрепознал,Јудаѝветилдекаподоцнаќеѝиспратикоза
однеговотостадо.

Но,Тамарабаралавомеѓувреме,каконепосреднагаранцијаза
плаќање,даѝгидадепрстенот,ременотистапотсопечат.Ипотаа
еднаединственасредба,Тамаразабременила.Когаподоцнабилаобви-
нетазаблуд,наобвинителотЈудамугоиспратилапечатот,појасоти
стапот.Јударазбралисеизвинил.

Какозаклучокнаоваамалкунепријатнаприказнаераѓањетона
Фарес,чиеимезначи„пробив“,икој,какоиЈаков,билроденвтор,но
станалпрв,ивоисторијатанаспасениетосеспоменувакакопредокна
Давид(Рута4,18-22),иконечнонаИсусаХриста(Матеј1,3).Штосе
однесувадоТамара,тааепрватаодчетиритежени,ајаследатРава
(Матеј1,5),Рута(Матеј1,5.6)иженатанаУриј(Матеј1,6),кои,во
рамкитенамесијанскиотродослов,ѝпретходеленаМарија,Исусовата
мајка(Матеј1,16).

Можемедаизвлечемееднапоукаодоваасторија:какоштоБогја
спасилТамарасосвојатамилост,претворајќигозлотоводобро,така
ТојќегоспасисвојотнародсопомошнаИсусовиоткрст.Авослучајот
соЈосиф,ТојќегипретворинеговитеневолјивоспасениезаЈаковиза
неговитесинови.
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СРЕДА, 8 јуни 2022

ЈОСИФ, РОБ ВО ЕГИПЕТ

СегапродолжувамедагоследиметекотнаЈосифоватасторија,која

била„прекината“однастанитесоТамара.ВотоавремеЈосифбилроб
на„заповедникотнастражата“,којуправувалсозатворотзаслужбени-
цитенацарот(1.Мојсеева40,3.4;1.Мојсеева41,10-12).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 39. Врз основа на Јосифовиот 
пример, кој работел како управител под Петефриј, што можеме да 
кажеме за факторите што довеле до еден таков успех?


Јосифречисиведнашбилокарактеризиранкакоуспешенчовек(1.

Мојсеева39,2.3).Тојбилтолкудобар,анеговиотгосподартолкумногу
муверувал,штогопоставил„надцелиотсвојдом“и„сèштоимаше,го
предадеворацетенегови“(1.Мојсеева39,4).

ТојуспехнегорасипалЈосифа.КогаженатанаПетефријгозабеле-
жалаисакаладаспиесонего,Јосифнедвосмисленоодбил.Тојпопрво
бијаизгубилсвојатаработаисигурностаотколкуда„направитолку
големозлоидазгрешипротивБога“(1.Мојсеева39,9).Пониженаод
неговотоодбивање,женаталажногообвинилапредсвојотмажипред
слугитедекасакадајасилува.Какорезултатнатоа,Јосифбилфрлен
возатвор.

ТогашЈосифгодоживеалонаштоситениесмегоискусиле–чувство
декаБоггонапуштил,иако,дуриивотиетешкивремиња,„Господ
бешесоЈосиф“(1.Мојсеева39,21).

Набргупотоа,ГосподдејствуваливлијаелнаЈосифовиотодноссо
затворскиотчувар.Овде,какоиводомотнаПетефриј,Господгобла-
гословилЈосифа.Тојочигледнобилнадаренчовек,ипокрајтоаштосе
нашолвоуштеполошиоколности(впрочем,ипретходнобилроб!),
настојувалдагоизвлеченајдобротовотиеоколности.Меѓутоа,какви
даровиидаимал,вотекстотјасностоидека,накрајотнакраиштата,
Господбилтојштомудонелуспех.„Истарешинатаназатворотне
надгледувашеништоштобешевоЈосифовитераце,заштоГосподбеше
сонего;исèштоработешетој,Господправешедауспева“(1.Мојсеева
39,23).Колкуеважноситеониештосеталентирани,ситештосе„ус-
пешни“,даимаатнаумодкадепотекнувасетотоа!
Прочитајте 1. Мојсеева 39,7-12. Како Јосиф се спротивставил на 
навалувањето на жената? Зошто тој рекол, многу конкретно, дека 
она што таа го бара би било грев против Бога? Какво сфаќање за 
природата и суштината на гревот покажал со својата постапка?
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ЧЕТВРТОК, 9 јуни 2022

СОНИШТАТА НА ФАРАОНОТ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 40,1 - 41,36. На кој начин се по-
врзани соништата на фараонот со соништата на неговите дворјани? 
Кое е значењето на таа паралела?

Дејствувањетонапровидениетоврзнастанитепродолжило.Сотекот
навремето,Јосифбилпоставенначелоназатворениците,одкоидвајца
билефараоновитеслуги,главниотпехарникиглавниотпекар(1.Мој-
сеева41,9-11).Идвајцатагимачелесоништакоинегиразбирале,би-
дејќи,спореднив,„анемакојданигопротолкува“(1.Мојсеева40,8).
ИтогашЈосифгипротолкувалнивнитесоништа.

Паралелнососоништатанадвајцатадворјани,ифараонотсонилдва
сона,коиникојнеможелдагипротолкува(1.Мојсеева41,1-8).Вотој
момент,пехарникот,подвлијаниенапровиедението,сесетилнаЈосифа
имугопрепорачалнафараонот(1.Мојсеева41,9-13).

Иповторно,паралелносопретходноспоменатитесоништа,фараонот,
какоинеговитедворјани,билвознемиренимугикажалсоништатана
Јосиф(1.Мојс.41,14-24),атојгитолкувал.Какоисоништатанадвор-
скитеслужбеници,соништатанафараонотсодржелепаралелнисимболи:
двенизиодседумкрави(дебелиислаби)идвенизикласјa(дебелии
тенки),коипретставуваатдвенизинагодини–добриилоши.Седумте
крави,заеднососедумтејадрикласјaпченица,јаповторилеистатапора-
ка,штобилодоказзанејзинотобожественопотекло,истокакоиво
случајотсосоништатанаЈосиф(1.Мојс.41,32;споредете1.Мојс.37,9).

Иакосамиоттојгипротолкувалсоништатанафараонот,Јосифсе
труделдамудадедознаењенафараонотдекавсушностБог,Елохим,
мупокажалштоТојќенаправи(1.Мојсеева41,25.28).Очигледное
декафараонотјаразбралпоракатазатоашто,когаодлучувалкогодаго
назначизауправителнадземјата,размислувалнаследниовначин:„Би-
дејќиБогтебетигооткрисевоова,значидеканемачовектолкумудар
иразуменкакоштосити.Тиќебидешнаддомотмој,ицелиотнарод
мојќегослушатвојотзбор“(1.Мојсеева41,39-40).

Колкуеовафасцинантно!БлагодарениенаБога,Јосифнапредувал
одуправителнаддомотнаПетефријпрекууправителнадзатвореници-
тедоуправителнадцелиотЕгипет.Колкумоќнасторијазатоакако,
дуриивонавидумстрашниоколности,сеоткриваделувањетонаБожјо-
топровидение!
Како можеме да научиме да му веруваме на Бога и да се држиме за 
Неговите ветувања, кога ни се чини дека Тој молчи, а настаните не 
го откриваат делувањето на Неговата промисла?
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ПЕТОК, 10 јуни 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ 

Вокнигата Патријарси и пророциодЕленаВајтпрочитајтејаглава-
тасонаслов„ЈосифвоЕгипет“,стр.213-223,оригинал.

„Уштеворанитеденовинасвојотживот,токмувомиготкогакако
момчињавлегувалевопериодотназрелост,ЈосифиДаниелбилеоттр-
гнатиоднивнитедомовиикакозаробенициодведенивонезнабожечка
земја.ОсобеноЈосифбилизложеннаискушенијапроследенисоголеми
пресвртивонеговиотживот.Вотатковиотдомтојбилнежноинегува-
нодете;вокуќатанаПетефријроб,потоадовереникиследбеник;сес-
транчовек,образуванпрекуучење,набљудувањеиконтактисодруги-
телуѓе,возанданитенафараонотбилдржавензатвореник,неправедно
осуденибезнадеждеканекогашќесеоправдаилиќебидеослободен;
апотоаповикандазастаненачелонанародотвомигнаголемакриза
–штогооспособилодајасочувасвојатачесност?...

ВодетствотоЈосифнаучилдагољубиБогаидасебоиоднего.
Честовотатковиотшатор,подѕвезденотосирисконебо, јаслушал
приказнатазамоќнатавизијакајВетил,заскалитеоднеботодоземјата,
заангелитекоисесимнувалеикачувалеизаонаштомубилооткриено
наЈаководпрестолотнависочините.Јаслушалприказнатазаборбата
кајЈавоккога,откажувајќисеодсвоитеомиленигревови,Јаковизлегол
какопобедникијадобилтитулата„Божјикнез“.

ДодекаЈосифуштекакомомчегичувалстадатанасвојоттатко,
неговиотчистиедноставенживотповолновлијаелврзразвојотнане-
говитефизичкиидуховниспособности.ДоаѓајќивоврскасоБога
прекуприродатаипроучувајќигиголемитевистиникои,какосветзалог
преминувалеодтатконасин,сездобилсосиланаумотинепоколебли-
воствопринципите.

Вокризатанасвојотживот,когасенаоѓалнастрашниотпатоддомот
нанеговотодетствовоХанан,конропствотоштогочекаловоЕгипет,
фрлајќипоследенпогледврзритчињатакоигикриелешаторитена
неговиотрод,ЈосифсесетилнаБоганасвојоттатко.Сесетилнапоу-
китештогипрималводетството,ипотресендоднотонадушатаодлу-
чилдасепокажекаковерен–секогашдасеоднесувакакоштомудо-
ликуванаеденслугананебесниотЦар“(ЕленаВајт,Воспитување,стр.
51,52,оригинал).

1. Споредете го Јосиф со Даниел и Исус. Кои се нивните заеднички 
особини? Како Јосиф и Даниел, секој на свој начин, откривале 
аспекти на Исусовата личност и покажале каков ќе биде Исус?

2. Разговарајте во класата за прашањето поставено на крајот од 
проучувањето предвидено за четврток. Како да научиме да му 
веруваме на Бога, дури и тогаш кога работите нема да излезат 
толку добро за нас како што, на крајот, испаднале за Јосиф?
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САБОТА, 11 јуни 2022
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11-17 јуни 2022


ЈОСИФ – ПРИНЦОТ НА ЕГИПЕТ






ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 41,37-
46; 1. Царевите 3,12; 1. Мојсеева 42; Римјаните 5,7-11; 1. Мојсеева 
43; 1. Мојсеева 44; 1. Мојсеева 45.
 
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „И фараонот му рече на Јосиф: ʻЈас 
сум фараон, но без тебе никој нема да крене рака, ни нога во целата 
земја египетскаʼ“ (1. Мојсеева 41,41).

ЈосифсегастаналводачвоЕгипет,анеговитероденибраќасепок-
лонилепреднего,незнаејќидекатоаетој(1.Мојсеева42).Тиепониз-
носепокорилекогаЈосифгипринудилдасеврататсоВенијамин(1.
Мојсеева43),и–когабезбедностанаВенијамин,закојасеплашеле,
навидумбилазагрозена(1.Мојсеева44)–тиесемолелезамилостана
овојмоќенчовек,којвонивнитеочибил„какосамиотфараон“.На
крајот,когаЈосифимгооткрилсвојотидентитет,тиесфатиледека,и
покрајтоаштогонаправиле,Богсѐизвелнадобро.

Интересноештоцелатанизанастаништоследеле,наместодабиде
сосредоченанауспехотнаЈосифа,всушностповеќесеоднесувалана
покајаниетонанеговитебраќа.НивнитепатувањаодЈосифадонивни-
оттаткоиназад,ипречкитенакоинаидувале,гинатераледасесетат
нанивнитезлоделаконЈосифаисопствениоттатко,иконечностанале
свеснизанивнотобеззакониеспремаБога.БраќатанаЈосифгодожи-
веалецелотоискуствокакобожественсуд.Асепак,трогателниотемо-
тивенкрај,којситегидоведувадосолзи,истовременоеполнсорадост,
бидејќисодржипоракадекаимепростеноипокрајнивнитезлидела,
коисоништонеможатдасеоправдаат.
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НЕДЕЛА, 12 јуни 2022

ЈОСИФОВИОТ ПОДЕМ НА МОЌНА ПОЛОЖБА 

СпоредЈосиф,соништатанафараонототкриле„што(Бог)ќеправи“

(1.Мојсеева41,28)воземјата.Меѓутоа,Јосифнегоповикалфараонотда
верувавонеговиотБог.Наместотоа,неговиотнепосреденодговорбил
акција.Веднашпредложилекономскапрограма.Интересноештофара-
онотсезадржалсамонаекономскиотделодизлагањетонаЈосиф.Се
чинелодекаповеќегоинтересираекономскаталекцијаотколкудуховно-
тозначењенанеговитесоништаиБожјатаулогавонивнотосоздавање.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 41,37-57. Кој бил Божјиот удел 
во успехот на Јосиф?

ФараонотгоизбралЈосифзаовааодговорностнезатоаштоправил-
ногипротолкувалнеговитесоништаигооткрилпретстојниотпроблем
наземјата,тукузатоаштопонудилрешение.СоветотштоЈосифгодал
„муседопадна“(1.Мојсеева41,37)нафараонот,аистотомислењего
делелеинеговитеслуги.Бисереклодекафараоноттојизборгонапра-
вилповеќеодпрагматичниотколкуодрелигиознипричини.Сепак,тој
гопрепозналприсуствотона„БожјиДух“(1.Мојсеева41,38)воЈосифа,
којбилоценеткако„мудариразумен“(1.Мојсеева41,39),изразкојја
опишувамудросташтојадаваБог(видете1.Мојсеева41,33;споредете
со1.Царевите3,12).

Ситедеталинаведенивобиблискиоттекстодговараатнаисториски-
теоколностивоЕгипетвотоавреме.Вополитичкасмисла,фактотдека
фараонотгоназначилЈосифазаголемвезир,небилонештоневообича-
еноводревниотЕгипет.Имено,имаидругипримеривокоиприпадни-
цинастранскинародијазаземалетааположба.

Следнитеседумгодинибилегодининаизобилство,такаштопроиз-
водствотонажитостаналоречиси„немерливо“(1.Мојсеева41,49),што
билознакнанатприроднодејство.Изразот„колкуштоепесокотмор-
ски“(1.Мојсеева41,49)откривадекавопрашањебилБожјиблагослов
(1.Мојсеева22,17).Јосифличногодоживеаловојблагословпреку
сопственатаплодност–коинциденцијаштосведочидекаистБогстоел
заддветеодовиепојави.Јосифдобилдвасиначииштоимињагоодра-
зуваатнеговотоискуствонаБожјотопровидение,коегопретворила
сеќавањетонаболкатаворадост(Манасија),анекогашнатаневолјаво
плодност(Ефрем).КолкуодличенпримерзатоакакоБогнештолошо
гопретворавонештомногудобро!
На кои начини реалноста на постоењето на нашиот Бог мора да 
биде видлива за другите врз основа на животот што го водиме?
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ПОНЕДЕЛНИК, 13 јуни 2022

ЈОСИФ СЕ СООЧУВА СО СВОИТЕ БРАЌА

Прочитајте 1. Мојсеева 42. Што се случило тука, и како во него се 
открива Божјото провидение, и покрај човечкото зло и недела?

ГладотгонатералЈаковадагииспратисвоитесиновивоЕгипетда
купатжито.Малкуиронично,ноЈаковетојштогоиницирацелиот
процес(1.Мојсеева42,1).Несреќниоттатко,жртванаоколноститекои
сенадвороднеговаконтрола,несвеснопокреналневеројатенсинџир
нанастаништоќегонаведатповторнодасесоединисосинотпокој
тагувалтолкудолго.

Дејствувањетонапровидениетозавременатаасредбабилонагла-
сеносодваосновнифакти.Прво,вотоасеогледуваисполнувањетона
соништатанаЈосиф.НастанотштогонајавилеЈосифовитепророчки
соништа:„вашитеснопови...мусепоклонијанамојотсноп“(1.Мојсе-
ева37,7)–сегасеостварил.Јосифбилпознаткако„управителназемја-
та“(1.Мојсеева42,6)и„човекотштозаповедавотааземја“(1.Мојсе-
ева42,30.33).МоќнатапозицијанаЈосифеспротивнасоонаананего-
витесиромашнибраќа,кои„мусепоклонијасолицетодоземи“(1.
Мојсеева42,6)–иститеониедесетбраќаштомусепотсмевалезатој
сонисесомневалевонеговотоисполнување.Мојсеј37,8).

Второ,овааодпровидениетоводенасредбаеопишанакакоодговор.
Јазичнитеитематскитепаралелимеѓудватанастанинагласуваатдека
сеработизаправеднаодмазда.Изразот„сирекоаеденнадруг“(1.Мој-
сеева42,21)сеупотребуваикогапочналедаковаатзаговорпротивЈо-
сифа(1.Мојсеева37,19).Престојотнабраќатавозатвор(1.Мојсеева
42,17)потсетуванапрестојотнаЈосифвозатворот(1.Мојсеева40,3.4).
ИсамитебраќанаЈосифгоповрзувалеонаштомоменталноимсеслу-
чувасоонаштомугонаправиленасвојотбратдваесетинагодинипора-
но.„Исирекоаеденнадруг:ʻТешконам!Оваеказнатапорадибратот
наш;нејапочувствувавмемакатанадушатанегова,коганисемолеше,
нониесеоглушивме.Затоаинèснајдеовазлоʼ“(1.Мојсеева42,21).

ЗборовитенаРувим:„Сегаоднассебаракрвтанегова“(1.Мојсеева
42,22),какоехонанеговотопредупредувањеодминатото:„Крвдане
пролевате“(1.Мојсеева37,22),дополнителнојанагласуваатврската
меѓуовасоштосесоочувалесегаионаштогонаправилетогаш.
Повеќето од нас сигурно направиле нешто за што жали. Како може-
ме, колку што е можно, да се искупиме за она што сме го направиле? 
Освен тоа, зошто прифаќањето на Божјото ветено простување преку 
Исуса има толку пресудна важност нас (види Римјаните 5,7-11)?
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ВТОРНИК, 14 јуни 2022

ЈОСИФ И ВЕНИЈАМИН

ЈаковнеможеллеснодагодозволизаминувањетонаВенијамин,

единствениотсиннаРахила.Тојсеплашелдекаќегоизгуби,какошто
веќегозагубилЈосифа(1.Мојсеева43,6-8).Дурикоганемалоповеќе
храна(1.Мојсеева43,2),икогаЈудасеобврзалдекаќеговрати(1.
Мојсеева43,9),Јаковконечносесогласилповторпатнеговитесинови
дагопосетатЕгипетимудозволилнаВенијаминадаодисонив.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 43. Какво влијание имало при-
суството на Венијамин врз текот на настаните?

ПрисуствотонаВенијаминдоминираловонастаните.Когаситебраќа
застаналепредЈосиф,единственаталичностштојавиделбилВенијамин
(1.Мојсеева43,16).Венијаминеединствениотвоовојотсекштоена-
речен„брат“(1.Мојсеева43,29).Додекатојсеспоменувапоиме,тоа
нееслучајсодругитебраќа.Тиеедноставносенарекуваат„овиелуѓе“
(1.Мојсеева43,16).

ЈосифмусеобраќанаВенијаминaсо„синко“,штоеизразнапосеб-
нанаклонетост(1.Мојсеева43,29;спореди1.Мојсеева22,8).Восвојот
благослов,Јосифјаспомнува„милоста“(1.Мојсеева43,29),штопотсе-
туванамоментоткогасемолелзамилостштонепостоела(1.Мојсеева
42,21).Натојначин,ЈосифмупружилмилостнаВенијамина,штоса-
миотнејадобилодостанатитебраќа.

Додеканеговитебраќасеплашеледекаќебидатфрленивозатвор
порадипаритештоимбилевратени,Јосифподготвувалгозбапоповод
доаѓањетонаВенијамина.КакоВенијаминдаималспасоносновлијание
врзцелатаситуација.Когаситеседналепочитувајќигиправилатаза
старешинствоичест,наВенијамин,најмладиот,билпослуженпетпати
повеќеоддругитебраќа(1.Мојсеева43,33.34).Меѓутоа,овааочиглед-
напристрасноствоопштонеимпречела–сосемаспротивноодонашто
сеслучиломногугодинипорано,когаЈосифбилмиленикнасвојот
татко,абилопоттикзанивнитестрашнипостапкиконнивниотполубрат
иродентатко(1.Мојсеева37,3-4).

„ПројавувајќиваквапосебнанаклоностконВенијамина,Јосифсакал
давидидалибраќатаинемуќемузавидуваатиќегомразаткакошто
правеленекогашсонего.БидејќисѐуштемислеледекаЈосифнего
разбиранивниотјазик,слободномеѓусебноразговарале.Такатојимал
можностдагидознаенивнитевистинскичувства.Ипокрајтоа,сакал
уштееднашдагипроверипа,преддапојдат,наредилнеговатасребре-
начашадасеставивовреќатананеговиотнајмладбрат“(EленaВајт,
Патријарси и пророци,стр.228,229оригинал).
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СРЕДА, 15 јуни 2022

ЧАША ЗА ПРЕТСКАЖУВАЊЕ


Прочитајте 1. Мојсеева 44. Зошто Јосиф ја ставил својата чаша во 
вреќата на Венијамин, а не во вреќата на некој од другите браќа?


Оваасторијаепаралелнасопретходната.Какоипорано,Јосифдавал

конкретниупатстваиповторногинаполнилнивнитеторбисохрана.
Меѓутоа,овојпатЈосифдодалнеобичназаповед–дајастависвојата
скапоценачашавовреќатанаВенијамин.

Затоанастанитедобиваатпоинаковтек.Додеканапретходнотопа-
тувањебраќатасевратилевоХананзадагодоведатсосебеВенијамин,
сегамораледасеврататвоЕгипетзадасесоочатсоЈосиф.Додекаво
претходнатаприликаситебраќанашлеистасодржинавосвоитевреќи,
сегаВенијаминеиздвоенкакотаковкојјаимачашатанаЈосиф.Нео-
чекувано,Венијамин,којималпристапдочашатанаЈосифкакопочесен
гостин,сегабилосомничениобвинетдекагоукралтојскапоценпред-
мет.Тојтребалодаодивозатвор.

ФактотштоЈосифјакористелчашатазапретскажување,незначи
декатојверувалвонејзинатамоќ.Јосиф„никогашнесерастуралсо
некојаспособностдекаможедапогодуватајниработи,носакалкајнив
дасоздадеверувањедекаможедагичитатајнитенанивниотживот“
(ЕлеаВајт,Патријарси и пророци,стр.229оригинал).

ЗаЈосифа,волшебнатачашабилаизговордасеповиканадоменотна
натприродното,инатојначиндагоразбудивосрцатананеговитебраќа
чувствотозавинапредБога.ТакаЈудајапротолкувалнеизговорената
пораканаЈосиф,изјавувајќидекаБогјаоткрилзлобатавонив(1.Мој-
сеева44,16).Освентоа,крадењетонатааскапоценачашабиоправдала
построгаказнаинатојначинбипокажалакакоразмислуваатбраќата.

Реакцијатанабраќатаисилатананивнитеемоциибилезначајни.
СитебилеобединетивосвојатаболкаисеплашелезаВенијамина,кој
стоелпредзаканадабидеизгубенкакоЈосифидастане,каконего,роб
воЕгипет,иакокаконего,билневин.ЗатоаЈудапредложилнегодаго
зематзароб„место“Венијамина(1.Мојс.44,33),истокакоштоовенот
билжртвуван„место“невиниотИсак(споредетесо1.Мојсеева22,13).
Јудасепринесувасебесикакожртва,замена,чијацелбилатокмудасе
справисотоа„зло“штобигодокрајчилонивниоттатко(1.Мојс.44,34).
Кој принцип на љубовта, како што се гледа од одговорот на Јуда, е 
вклучен во процесот на замена? Како овој вид на љубов ја објасну-
ва библиската теологија на спасението? (Видете Римјаните 5,8)



—     89     —

ЧЕТВРТОК, 16 јуни 2022

„ЈАС СУМ ЈОСИФ, ВАШИОТ БРАТ“


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 45. Кои поуки за љубовта, верата 
и надежта можат да се најдат во оваа сторија?

Токмутогаш,когаЈудазборувалза„јадовите“штобигоснашле'аvi,
„таткото“(1.Мојсеева44,34),Јосиф,„извика“(1.Мојсеева45,1),апотоа
имсе„откри“насвоитебраќа.Овојизраз,којчестосекористизаБожјо-
тосамооткривање(2.Мојсеева6,3;Ездра20,9),сугерирадекаиБогим
сеоткрилвотаапригода.Односно,ГосподпокажалдекаНеговата
промиславладее,ипокрајчовечкитеслабости.

Јосифовитебраќанеможеледаимверуваатнасвоитеочииуши.
ЗатоаЈосифморалдаповтори:„ЈассумЈосиф,братотваш“(1.Мојсее-
ва45,4).Идуритогашкогагослушналетоаповторпат,икогаги
слушналеконкретнитезборови:„...когогопродадовтевоЕгипет“(1.
Мојсеева45,4),поверувале.

ТогашЈосифрекол:„Богмепрати“(1.Мојсеева45,5).Тоаповику-
вањенаБогаималодвојнацел.Служелонесамозадагиубедисвоите
браќадекаЈосифненегуваникаквилошичувстваконнив,тукуикако
длабокоисповедањенавераиизразнанадеж–заштоонаштогонапра-
вилебилонеопходноза„големоизбавување“инивниотопстанок„на
земјата“(1.Мојсеева45,7).

Јосифпотоагиповикалбраќатадасеврататкајнивниоттаткозада
гоподготватдадојдевоЕгипет.Својотповикгопридружувалсокон-
кретнизборовизаместотокадештоќеживеат,односно„земјатаГошен“,
познатапосвоитебогатипасиштаи„сèштоенајубавовоегипетската
земја“(1.Мојсеева45,18.20).Тојсепогрижилизапревозот–била
обезбеденакола,којанакрајотќегоувериЈаковадеканеговитесинови
неголажатзаонаштогодоживеале(1.Мојсеева45,27).Јаковгодожи-
веалтоакаковидливдоказдекаЈосифежив,итоабилодоволнозада
гооживеенеговиотдух(споредете1.Мојсеева37,35;1.Мојсеева44,29).

Сегасèбиловоред.Јакововитедванаесетсиновисеживи.Јаков
сегасенарекува„Израел“(1.Мојсеева45,28),аБожјатапромисласе
пројавиланамоќенначин.
Да, Јосиф бил милостив кон своите браќа. Можел да си го дозволи 
тоа. Но, како ние да научиме да бидеме милосрдни кон оние чие зло 
кон нас не довело до нешто толку добро како во случајот на Јосиф?
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ПЕТОК, 17 јуни 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајтпрочитајтегигла-
витесонаслов„ЈосифвоЕгипет“,стр.213-223(оригинал)и„Јосифи
неговитебраќа“,стр.224-232(оригинал).

„Тритеденапоминативозатворбиледеновинагорчливатагаза
синовитенаЈаков.Размислувалезанивниотпогрешенпатвоминатото,
аособенозанивнатасуровостконЈосифа.Знаеледека,акобидатосу-
деникакошпиониибезможностдаизнесатдоказисокоибисеоправда-
ле,ситеќеморадаумратилидастанатробови.Сесомневаледека
некојоднивбиможелдагонатеранивниоттаткодасесогласиВенија-
минадасеодделиоднего,соогледнасуроватасмрт,какоштотој
мислелдекајапретрпелЈосиф.ТиегопродалеЈосифакакоробисега
сеплашеледекаБогиманамерадагиказнисотоаштоќедозволида
станатробови.Оддругастрана,Јосифсметалдеканеговиоттаткои
семејстватананеговитебраќаверојатнострадаатоднедостигнахрана,
абилубедендекатиесепокајалезанивнотосуровооднесувањекон
негоидеканемадапостапатнаистначинсоВенијамина“(ЕленаВајт, 
Духовни дарови,книга3,стр.155,156).

„Јосифбилзадоволен.Тојгиискушалсвоитебраќаивиделвонив
плодовинавистинскопокајаниезагревот“(ЕленaВајт,Духовни дарови,
книга3,стр.165).

1. Задржете се во класата на прашањето поставено на крајот од про-
учувањето предвидено за четврток. Мислите ли дека Јосиф би бил 
толку милостив кон своите браќа ако работите не испаднеле толку 
добро со него? Се разбира, не можеме да знаеме со сигурност, но 
кои показатели, ако ги има, во целата сторија за Јосиф откриваат 
каков бил неговиот карактер, а кои би можеле да ни помогнат да 
ја објасниме неговата великодушност?

2. Врз основа на што можеме да видиме во Јосифа еден вид Христов 
преттеча, како и сето она низ што поминал Христос?

3. Јосиф ги искушал своите браќа. На кои слични начини Бог нѐ 
искушува нас?

4. Дури и по сите тие години, браќата биле свесни за својата вина за 
она што му го направиле на Јосифа. Како ова ни покажува колку 
силно може да биде чувството на вина? Како можеме да научиме, 
откако ќе ни биде простено и ќе го прифатиме Божјото простување, 
и ние самите себеси да си простиме, колку и да сме недостојни за 
тоа простување?
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САБОТА, 18 јуни 2022
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аПоука 13
18-24 јуни 2022

ИЗРАЕЛ ВО ЕГИПЕТ




ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 46; 
Римјаните 10,12.13; 1. Мојсеева 47; 1. Мојсеева 48; Дела 3,25.26; 1. 
Мојсеева 49; Филипјаните 2,10; 1. Мојсеева 49,29 –50,21.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „А Израел се насели во египетската 
земја, во областа Гошен, и ја владееја, и се изнародија и намножија 
многу“ (1. Мојсеева 47,27).

ПоследнитегодиниодживототнаЈаковиЈосифсеопфатениво1.
КнигаМојсеева.ГледамедекаЈаков(Израел)гонапуштаХанан(1.
Мојсеева46)задасенаселивоЕгипет(1.Мојсеева47),кадештоќе
умре(1.Мојсеева49,29-50,21).Сепак,дуриивотааегипетскасредина,
изгледитезавраќањевоВетенатаземјасèуштесенаѕираатвозаднина
(1.Мојсеева50,22-26).

КогапристигналвоЕгипет,Јаковгоблагословилфараонот(1.Мој-
сеева47,7-10),соштогоисполнил(делумно,серазбира)ветувањето
даденонаАврамдекаќебидеблагословзаситенароди(1.Мојсеева
12,3).Подоцна,насмртнатапостела,Јаковгиблагословилсиновитена
Јосиф(1.Мојсеева48).Јаков,истотака,гиблагословуваисвоитесино-
ви(1.Мојсеева49,1-28)идаваимпресивнипредвидувањазасекојод
ниввоконтекстнаидните12племињанаИзраел(1.Мојсеева49,1-27).

Меѓутоа,фактотдекаИзраелцитеживеелевоизгнанство,каконо-
водојденцивоЕгипет,евоспротивностсонивнатанадежзаВетената
земја.Ииако1.МојсеевазавршувадодекаИзраеловитесиновисѐуште
севоЕгипет,некоиодпоследнитезборовинаЈосифсеоднесуваатна
другоместо:„Јасќеумрам;ноБогќевепосетииќевеизведеодоваа
земјавоземјата,закојаимсезаколналнаАвраам,наИсакинаЈаков“
(1.Мојсеева50,24).
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НЕДЕЛА, 19 јуни 2022

ЈАКОВ ОДИ КАЈ ЈОСИФА


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 46. Кое е значењето на замину-
вањето на Јаков од Ханан?


КогагонапуштилсвоетоместовоХанан,Јаковбилполнсонадеж.

СигурностадекаповеќенемадабидегладенидобратавестдекаЈосиф
ежив,сигурномугодалееланотштомубилпотребензадајанапушти
Ветенатаземја.

ЗаминувањетонаЈаковпотсетуванаАврамовотоискуство,иаково
случајотнаАврамтоабилопатувањевоВетенатаземја.Јаковгослуш-
налистотоветувањештоАврамгослушналодБога,имено,декаод
негоќенаправи„големнарод“(1.Мојсеева46,3;споредетесо1.Мој-
сеева12,2).Божјиотповиковде,истотака,потсетуванаБожјиотзавет
соАврам,иводватаслучаиБоггикористииститесмирувачкизборови:
„Неплашисе“(1.Мојсеева46,3;спореди1.Мојсеева15,1),коигоносат
ветувањетозаславнаиднина.

СеопфатниотсписокнаимињатанаИзраеловитедецакоиотишле
воЕгипет,вклучувајќигиинеговитеќерки(1.Мојсеева46,7),потсету-
ванаБожјетоветувањезаплодностдаденонаАврамдодекатојсèуште
билбездеца.Бројот„седумдесет“(вклучувајќигиЈаков,Јосифинего-
витедвасина)гоизразувапоимзацелокупност.„СиотИзраел“отиде
воЕгипет.Значајноеитоаштобројот70одговаранабројотнанароди
(1.Мојсеева10),штосугерирадекапатувањетонаЈаковималоврскасо
судбинатанаситенароди.

Таавистинаќестанепоочигледнадуримногугодиниподоцна,по
крстотипоцелоснотооткривањенапланотзаспасението,кој,серазби-
ра,билвоползанацелокупноточовештво,насекаденизсветот,ане
самозапотомцитенаАврам.

Содругизборови,безразликаколкусеинтереснисториитевоврска
сотоасемејство,Аврамовитепотомци,икоибилодуховнипоукидаги
извлечемеоднив–овиеизвештаисенаоѓаатвоБожјатаречзатоашто
седелодисторијатанаспасението–тиеседелодБожјиотпландадо-
несеспасениенаштопоголембројлуѓенаоваападнатапланета.
„Нема разлика меѓу Јудеец и Елин, зашто еден и ист е Господ на 
сите, богат за сите кои Го повикуваат“ (Римјаните 10,12.13). Што 
кажува овде Павле, а открива дека евангелието се однесува на це-
лиот свет? Уште поважно, како овие зборови ни покажуваат што 
треба ние како црква да правиме за да придонесеме за ширење на 
евангелието?
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ПОНЕДЕЛНИК, 20 јуни 2022

ЈАКОВ СЕ НАСЕЛУВА ВО ЕГИПЕТ

МногуеинтересноштоГосподмудалнаЈаков,иакомубилокажано

декаЈосифеживвоЕгипет,„ноќновидение“(1.Мојсеева46,2)вокое
музаповедалдаоди.ЈаковјанапуштилВетенатаземјазадазамине,ни
помалкуниповеќетукувоЕгипет–којподоцнастанувасинонимтокму
заонаместокадештоБожјиотнароднетребадаоди(5.Мојсеева17,16).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 47. Кои духовни вистини и наче-
ла можеме да ги најдеме во овој извештај?

„Јосифповелпетминаодсвоитебраќадагипретставипредфараонот
идадобиеодобрениезаземјаташтоќеимприпаѓавоиднина.Одбла-
годарностштомујадолжелиштомујаукажувалнасвојотпрвминистер,
монархотбигипримилсопочестиштоимсеукажуваатнависокидр-
жавнифункционери,ноЈосиф,вереннаЈехова,сакајќидагисочува
своитебраќаодискушенијатанакоибибилеизложенинанезнабожеч-
киотдвор,имсоветувал,когацаротќегизапраша,слободнодакажатсо
штосезанимаваат.СиновитенаЈаковагопослушалетојсоветисе
потрудиледакажатдекавоовааземјадошлесамонапривременпрестој,
аневонеапостојанодаживеат.Сотоаоднапредсебесисигозадржале
правотодасепреселаткогаќесакаат.Заживеалиштецаротимгододе-
лил,какоштоиветил, 'најдобротоштопостоивоегипетскатаземја'-
Гесемскатапокрaина“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.233,ориг.).

Мудробилоитоаштофараонотнегиохрабриловиедојденцида
станатпросјаци,коиќеживеатоддарежливостанасвојотдомаќин.Тој
сераспрашувалзанивнотозанимање(1.Мојсеева47,3)задаимпомог-
неподобродасеприлагодатнановатасредина.Тој,истотака,сакалда
гоискористинивнотоискуство,падуриипредложилдабидатназначе-
нидагочуваатнеговиотдобиток(1.Мојсеева47,6).

Потоа,иакоЈаков,какодојденец,билинфериорен,туѓинец,тојза-
станалпредводачотназемјатаи,какоштовелитекстот,„Јаковго
благословифараонот“(1.Мојсеева47,7).Тој,скромендојденец,даго
благословувафараонот,владетелотнамоќниотЕгипет?Одкадетоа?

Глаголотʼamad lifnei,„доведе...пред“(1.Мојсеева47,7),обичносе
користелвоконтекстнасвештеничкатаслужба(1.Мојсеева14,11).А
бидејќиводревниотЕгипетфараонотималстатуснанајвисоксвеште-
ник,тоазначелодека,водуховнасмисла,Јаковбилповисокоднајви-
сокиотсвештениквоЕгипет,повисокдурииодсамиотфараон.
Што и да правиме во животот, што треба да значи за нас тоа што 
сме „царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени“ (1. Петрово 
2,9), особено кога станува збор за однесувањето кон другите? Кои 
одговорности ги поставува нашата вера пред нас?
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ВТОРНИК, 21 јуни 2022

ЈАКОВ ГИ БЛАГОСЛОВУВА СИНОВИТЕ НА ЈОСИФ

Какоштосеприближувалдосмртта,Јаковсѐповеќесесеќавална

неговотопретходновраќањевоВетил(1.Мојсеева35,1-15),когаод
Богадобилобновеноветувањезаземјаташтоќебидевонивна„вечна
сопственост“(1.Мојсеева48,4)–ветувањепретходнодаденонаАврама
(1.Мојсеева17,8).Споредтоа,надежтавоВетенатаземјабилатоашто
готешелоихрабрелододекачувствувалкакосмрттамусеприближува.
ЈаковпотоасесвртелкондвајцатасиновинаЈосиф,коибилеродениво
Египет,игиблагословил,нотоагонаправилвоконтекстнаидното
ветувањевоврскасосопственитепотомци.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 48. Зошто Јаков тука ги благо-
словил двајцата Јосифови синови, а не и останатите негови внуци?




ДватасинанаЈосиф,МанасијаиЕфрем,сеединственитевнуцишто

Јаковгиблагословил.Сотоатиесеиздигнатиодстатусотвнуцивоста-
тусотсинови(1.Мојсеева48,5).ИакоЈаков,сосвојотблагослов,мудал
предностнапомладиот(Ефрем)предпрвородениот(Манасија),негови-
отблагословвосуштинасеоднесувалнаЈосиф(1.Мојсеева48,15).

ОнаштогогледамеовдееличносведоштвозатоаколкуБогимбил
веренвоминатотоикакоимдалветувањезаиднината.Јаковзборува
заАврамовиотиИсаковиотБог(1.Мојсеева48,15),којимобезбедил
хранаизаштита.ТоаеистиотБог,велитој,„којмеизбавувашеодсекое
зло“(1.Мојсеева48,16).Јаковгоималнауми„Бог...воВетил“(1.
Мојсеева31,13),сокогосеборел(1.Мојсеева32,29)икојгопроменил
неговотоимево„Израел“(1.Мојсеева32,26.29).

Навраќајќисенаситеовиеискуства,когаБоггопресвртелзлотово
добро,ЈаковизразилнадежнесамодекаБогќесегрижизаживототна
неговитевнуцивосегашноста,какоштоправелзанегоизаЈосиф,туку
мислелинаиднината,коганеговитепотомциќесеврататвоХанан.
ОваанадежјасносегледавонеговиотповикнаСихем(1.Мојсеева
48,22),којанебиласамопарчеземјаштојастекнал(1.Мојсеева33,19),
тукуиместокадештоќебидатпогребаникоскитенаЈосиф24,32),ина
коеземјатаќебидеподеленамеѓуплемињатанаИзраел(ИсусНавин
24,1).Ипокрајсетоонаштосеслучило,Јаковсèуштегиималнаум
Божјитеветувања,којреколдекапрекуовасемејство„ќебидатблаго-
словениситеплемињаназемјата“(1.Мојсеева12,3).
Прочитајте го текстот Дела 3,25.26. На кој начин, според апостол 
Петар, се исполнило ова ветување во 1. Мојсеева 12,3? На кој начин 
ние самите сме го примиле тој благослов?
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СРЕДА, 22 јуни 2022

ЈАКОВ ГИ БЛАГОСЛОВУВА СВОИТЕ СИНОВИ


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 49,1-28. Какво е духовното зна-
чење на Јакововиот благослов над неговите синови?


Задпророштватавоврскасонепосреднатаисторијанаизраелските

племиња,ЈаковгогледаМесијаипоследнатанадежзаспасение.Оваа
надеженазначенауштевопрвитезборовинаЈаков,когатојгиспом-
нува„иднитевремиња“(1.Мојсеева49,1),штоетехничкитерминкој
сеоднесуванадоаѓањетонамесијанскиотцар(Исаија2,2;Даниел10,14).

Текстотпотоајаприкажуваиднинатанасекојодовиелуѓе.Тоане
биленивнитепредодреденисудбини,какоБогнавистинадасакалтие
дасесоочатсосетоонасокоесесоочувале.Тоабилизраззаонадошто
ќедоведенивниоткарактерикарактеротнанивнитедеца.Фактотдека
Бог,например,знаедеканекојќеубиеневинчовек,радикалносераз-
ликуваодтоакогаБогбисакалубиецотдагосторитоа.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 49,8-12. Какво пророштво е да-
дено овде, и зошто е тоа важно?




Ипокрајслободнатаволјаначовекот,Богјазнаеиднинатаиуредил

МесијададојдепрекуЈуда.Јуда(1.Мојсеева49,8-12),којепретставен
каколав(1.Мојсеева49,9),ќедобиецарствоипофалба.ОдЈудаќе
потекнецаротДавид,ноиШилох,односноонојштоќејадонесешалом
„мир“(Исаија9,6.7)инакого„ќеМусепокоруваатнародите“(1.Мој-
сеева49,10).

Евреитедолговремегледаленатоакакопророштвозадоаѓањетона
Месија,ахристијанитегогледааткакотекстштосеоднесуванаИсуса.
Изразот„ќеМусепокоруваатнародите“(1.Мојсеева49,10)можеда
биденајавазановозаветнотоветување:„ВоиметонаИсусдасепокло-
нисекоеколено“(Филипјаните2,10).

КакоштоЕленаВајтнапишала:„Шумскиотцар,лавот,есоодветен
симболзаоваплемеодкоетребалодасеродиДавидиДавидовиотсин
–'Онојнакогомуприпаѓацарскиотжезол',Шилох(Месија),вистински-
от'лаводплеметонаЈуда',накогонајпослеситесилиќемусепоклонат
иситенародинасветотќемуукажатпочит“(Патријарси и пророци,
стр.236,оригинал).
Зошто уште сега треба да му укажуваме почит на Исуса, дури и пред 
да го сторат тоа сите народи?
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ЧЕТВРТОК, 23 јуни 2022

НАДЕЖ ВО ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА


Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 49,29 – 50,21. Каква надеж дава-
ат големите теми што ги наоѓаме во заклучокот на 1. Мојсеева?

Заклучокотна1.Мојсеевасесостоиодтринастаникоивлеваат
многунадеж.

Прво,тоаенадежтадекаИзраелќесевративоВетенатаземја.Мој-
сеј,авторотна1.МојсеевагиопишувасмрттаипогребувањетонаЈаков
иЈосифкаконастаништоукажуваатнаВетенатаземја.Штомгиизгово-
рилблагословитеипророштватаза„дванаесеттеколенаизраелски“(1.
Мојсеева49,28),Јаковпочналдаразмислувазанеговатасмртиимна-
редилнасвоитесиновидагопогребаатвоХанан,вопештератаМахпе-
ла,кадештоиСарабилапогребана(1.Мојсеева49,29-31).Наративот
штојаопишувапогребнатаповоркаконХанан,станаледенвиднајава
заизлегувањетоодЕгипет,коеќесеслучинеколкувековиподоцна.

Второ,тоаенадеждекаБогќегосвртизлотокондобро.ПоЈаково-
ватасмртипогреб,браќатанаЈосифсезагрижилезасвојатаиднина.
ТиесеплашеледекасегаЈосифќеимсеодмазди.Тоаепричинатазо-
штотиеизлеглепреднегопоклонувајќимусе,подготвенидастанат
неговислуги(1.Мојсеева50,18).Сценатамногупотсетуванапророч-
китесоништанаЈосиф.Сепак,Јосифгисмирувал:„Неплашетесе!“(1.
Мојсеева50,19)–добропознатизразкојгопривлекувавниманиетокон
иднината(1.Мојсеева15,1).Зашто,иако„Виесмисливтезлозамене,
ноБогтоагосвртенадобро“(1.Мојсеева50,20),агонасочилтекотна
настанитеконспасението(1.Мојсеева50,19-21;споредетесо1.Мојсе-
ева45,5.7-9).Односно,ипокрајтолкумногунедостатоцикајлуѓето,
Божјатапромислаќенадвладее.

Трето,тоаенадеждекаБогќегоспасипаднатоточовештво.Сто-
ријатазаЈосифоватасмртвопоследниотстиход1.Мојсееваимапоши-
рокозначењеодсамиотизвештајзанеговатасмрт.Изненадувашто
Јосифненаредилдамугизакопааткоските.Наместотоа,тојгиупати
кониднината:„КогаБогќевепосетивас,виетогашпонесетегикоски-
темоиодовдесовас“(1.Мојсеева50,25),штогонаправилегодини
откакогислушналенеговитезборови(види2.Мојсеева13,19).Накрајот
накраиштата,надежтавоВетенатаземја,Ханан,есамосимбол,зачеток
нанадежтавоконечнотоспасение,обновување,воновиотЕрусалимна
новотонебоиноватаземја–конечнатанадежнаситенас,надежзага-
рантиранасосмрттанаМесија.
Прочитајте го текстот Откровение 21,1-4. Како овие стихови ја 
опишуваат најголемата надеж што ја имаме? Без тоа ветување, 
каква надеж воопшто би имале, освен самата смрт како крај на 
сите наши проблеми?
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ПЕТОК, 24 јуни 2022

ПРАШАЊАЗАРАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајт,прочитајтејагла-
ватасонаслов„Јосифинеговитебраќа“,стр.233-240оригинал.

„ЖивототнаЈосифаесликанаХристовиотживот.Завистагинавела
Јосифовитебраќадагопродадаткакороб;мислеленатојначиндаго
оневозможаттојдабидепоголемоднив.АкогабилодведенвоЕгипет,
силаскалесебесидеканемораатвеќедасевознемируваатпорадинего-
витесоништа,заштоотстранилесекојаможносттиедасеобвистинат.Но
сонивнитепостапкиуправувалБог,пасеслучилотокмуонаштотиесе
обиделедагоспречат.Такаиеврејскитесвештенициистарешиниму
завидуваленаХриста,стравувајќиТојданегопривлечевниманиетона
јавностаидагиодвратилуѓетооднив.ГоубилезадаспречатТојда
станецар,носотоатиесамопридонеледасеостваритокмутоа.

НизсвоитестрадањаиробувањетовоЕгипет,Јосифстаналспасител
нацелотосемејствонасвојоттатко.Сепак,тојфактнитумалкунеја
намалувавинатананеговитебраќа.ИстотакаиХристовитенепријатели,
распнувајќиго,всушностсамопридонелеТојдастанеИскупителна
човештвото,СпасителнападнатиотродиВладетелнацелиотсвет;но
злосторствотонанеговитеубијциегнасноизаслужувапрезиристотол-
куколкуитогашкогаракатанабожественотопровидениенебиуправу-
валасонастанитенаславананеговотоимеизадоброначовештвото.

КакоЈосифаштогопродаленеговитебраќа,такаХристаеденод
неговитеученициимгопродалнанеговитенајогорченинепријатели.
Јосифбиллажнообвинетифрленвозатворсамопорадисвојатачесност,
порадисвојотморалинеговитедобродетели.ТакаиХристосбилпре-
зрениотфрлензатоаштонеговиотправеденинесебиченживотпретста-
вувалпостојанпрекорзагрешниците;ииаконемалникаквавина,сепак
билобвинетиосуденсамоврзоснованаизјавиналажнисведоци.А
Јосифовототрпениеинеговотомирноподнесувањенанеправдата,
мачењеиугнетување;неговатаготовностдапрости,неговатаблагород-
надобродушностидобронамерностконнеговитенеправеднибраќа-
сетотоаесликанаСпасителоткојнесеплачелтукујаподнесувалпа-
костаималтретирањетоодстрананабезбожнителуѓеикојрадоим
проштава,несамонасвоитеубијци,тукуинаситештоќедојдаткај
него,штоќегипризнаатсвоитегревовииќепобараатпроштавање“
(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.239,240оригинал).

1. Кога умрел Јаков, браќата на Јосиф се плашеле дека тој ќе им се 
одмазди. Што ни кажува ова за вината што сè уште ја негувале? 
Што нè учи реакцијата на Јосиф за простувањето на виновниците?

2. Какви други паралели можете да најдете меѓу Јосифовиот и Ису-
совиот живот?

3. Задржете се во мислите на фактот дека, и покрај тоа што Бог добро 
ја познава иднината, сепак имаме целосна слобода на избор. Како 
да ги усогласиме овие две идеи?
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – АПРИЛ

НАДЕЖ ВО ВОСКРЕСЕНИЕТО
ИСУС КАКО ЗМИЈА

1. Петок  Јован 3,4–9.                    Христијанството не е група за дискусија 
2. Сабота  Јован 3,14.15.  Исус како змија

ИЗВОНРЕДЕН ЕВАНГЕЛИСТ
3. Недела       Јован 3,16-18.              Неопходно е да се одговори на Бога кој љуби
4. Понеделник  Јован 3,35.36.  Верниците веќе имаат вечен живот
5. Вторник  Јован 4,7-9.  Исклучително градење на мостови
6. Среда  Јован 4,10-14. Извонреден евангелист
7. Четврток  Јован 4,25.26. Соочување со вистината
8. Петок   Јован 4,27-34.  Поука за учениците 
9. Сабота  Јован 4,39-42 Незамислив евангелист

ВИСТИНСКО УЧЕЊЕ
10. Недела   Лука 4,16-21  Револуционерна порака
11. Понеделник  Лука 4,27-30.  Не секој сака верни проповедници
12. Вторник  Матеј 11,25-27.  Вистинско учење
13. Среда  Матеј 11,28-30.  Возвишен повик
14. Четврток  Матеј 12,1.2.  Конфликт околу јаремот
15. Петок   Марко 3,3-5.  Соочување околу саботата
16. Сабота  Марко 3,6.  Болни „црковни“ групи

НАДЕЖ ВО ВОСКРЕСЕНИЕТО
17. Недела   Марко 2,27.                 Саботата како средство на благодатта
18. Понеделник  Откровение 1,10.  Господовиот ден
19. Вторник  Јован 5,15-18.  Исус: олицетворение на храброста
20. Среда  Јован 5,22.  Јас сум свој личен судија
21. Четврток  Јован 5,25-29.  Надеж во воскресението
22. Петок   Јован 9,15-17.  Како гледаш?
23. Сабота  Јован 9,24-27.  Повеќе за видот

ПРИКАЗ НА СЛЕПИЛОТО И СПАСЕНИЕТО
24. Недела   Јован 9,35-39.  Последните размислувања за видот
25. Понеделник  Јован 8,7-11  Приказ на слепилото и спасението
26. Вторник  Матеј 12,31,32.               Конечниот крај на намерното слепило
27. Среда  Матеј 12,43-45.  Опасноста од негативна религија
28. Четврток  Марко 3,20.21.  Исус: разумен или непресметлив
29. Петок   Марко 3,31-33.  Повеќе семејни прашања
30. Сабота  Марко 3,34.35.  Редефинирање на семејството



—     99     —

УТРИНСКИ СТИХОВИ – МАЈ

ДОАЃАЊЕ НА ЦАРСТВОТО
ПОВИК НА ДЛАБОКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

1. Недела   Матеј 13,1-3.  Поучување преку параболи
2. Понеделник Матеј 13,3-8. Поука за евангелската работа, 1 дел 
3. Вторник  Матеј 13,18.  Поука за евангелската работа, 2 дел
4. Среда   Матеј 13,10-16.   Параболи: прониклива техника на поучување
5. Четврток Матеј 13,24-30. Зошто владее збрка во црквата?
6. Петок Марко 4,26-28.  Тајната на сè
7. Сабота  Матеј 13,31-33.             Малите почетоци носат големи промени

„НЕ ПЛАШЕТЕ СЕ“
8. Недела   Матеј 13,44-46.  Христијанството не е пазарење
9. Понеделник   Матеј 13,47-49.  Приказната што ме врати во црква
10. Вторник   Матеј 10,5-8.  Кога учениците ќе станат апостоли
11. Среда  Матеј 10,16.17.         Лошата страна на апостолската служба
12. Четврток   Матеј 10,17-22.  Другата страна на прогонството
13. Петок   Матеј 10,24-26.  „Не плашете се“
14. Сабота   Матеј 10,28.  Уште едно „Не плашете се“

 РЕЛИГИЈА ВО ВИД НА ЧАША ВОДА
15. Недела   Матеј 10,29–31.  И уште едно „Не плашете се“
16. Понеделник  Матеј 10,32.33.  Повеќе за стравот
17. Вторник   Матеј 10,34-37.  Страшни одлуки
18. Среда  Матеј 10,38.39.        Решение за стравот
19. Четврток   Матеј 10,42  Религија во вид на чаша вода
20. Петок   Лука 12,16-21.  Духовна кратковидост
21. Сабота   Лука 14,25–28.  Цената на учеништвото

СОСЕМА ПОИНАКВА СЛИКА ЗА БОГА
22. Недела   Лука 15,1.2.                   Увод во приказната за широкоградиот Бог
23. Понеделник   Лука 15,4-7.                         Сосема поинаква слика за Бога
24. Вторник   Лука 15,8-10.                 Уште еден осврт на широкоградиот Бог
25. Среда   Лука 15,11-13.     Карактеристики на состојбата на изгубеност
26. Четврток  Лука 15,14-17. Каде што моето јаже завршува, а почнува Божјото
27. Петок   Лука 15,18.19.  Човечкиот начин на спасение
28. Сабота   Лука 15,20–24.  Татковиот начин на спасение

ШИРЕЊЕ НА НАДЕЖ МЕЃУ ВЕРНИЦИТЕ
29. Недела   Лука 15,25–30               Како верниците го сфаќаат спасението?
30. Понеделник  Лука 15,31.32      Ширење на надеж меѓу верниците
31. Вторник   Лука 16,19-21.      Обрнување внимание на Речта
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – ЈУНИ

ХРИСТОВАТА БОРБА
ВНИМАВАЈТЕ ДА НЕ СИ УПАТУВАТЕ МОЛИТВА САМИ НА СЕБЕ

1. Среда  Лука 18,10–14.  Внимавајте да не си упатувате
  молитва сами на себе
2. Четврток   Лука 19,1–7.  Вистински негативци
3. Петок   Лука 19,5–7.  Никаквец се сретнува со Исус
4. Сабота   Лука 19,8.9.  Исус го менува никаквецот

БОГ НÈ ВОДИ ЧЕКОР ПО ЧЕКОР
5. Недела   Лука 19,10.  Бог секогаш презема иницијатива
6. Понеделник   Матеј 14,1.2.  Сенката на иднината
7. Вторник   Јован 6,2–9.               Невидливите луѓе вршат големо влијание
8. Среда   Јован 6,10–15.               Потреба да се молиме кога имаме успех
9. Четврток   Матеј 14,23–29.  Развој на верата
10. Петок   Матеј 6,66–71.  Каде можам да одам?
11. Сабота   Јован 7,45–52.  Бог нè води чекор по чекор 

ИСУС ЗА ВИСТИНСКАТА ВЕРА
12. Недела   Јован 8,17–20.              Тајната на провидението
13. Понеделник  Матеј 15,1–3.                    Вера која не се фокусира на суштината
14. Вторник   Матеј 15,18–20.  Исус за вистинската вера 
15. Среда   Матеј 15,23–28.              Гледање под површината
16. Четврток   Матеј 16,5.6.             Чиј е квасецот? 
17. Петок   Матеј 16,13–16.  Момент на криза
18. Сабота   Матеј 16,17.18.  Два камења

ХРИСТОВАТА БОРБА
19. Недела   Матеј 16,19.  Клучевите на царството
20. Понеделник   Матеј 16,21.  Значењето на месијанството
21. Вторник   Марко 8,31.  „Треба“ значи неопходност
22. Среда   Матеј 16,22.23.  Христовата борба  
23. Четврток   Марко 8,31–33.  Да избегнуваме да бидеме како Петар
24. Петок   Марко 16,24.  Значење на учеништвото: 1 дел
25. Сабота   Марко 8,34.  Значење на учеништвото: 2 дел 

ОХРАБРУВАЊЕ ВО ВРЕМЕ НА ПОТРЕБА
26. Недела   Марко 16,25.26.  Значење на учеништвото: 3 дел
27. Понеделник  Матеј 17,1–5.  Охрабрување во време на потреба
28. Вторник  Матеј 17,14–16.  Не секој ден е духовно силен
29. Среда   Матеј 17,25–27.  Поуки од извештајот за рибата
30. Четврток   Матеј 18,1–4  Омилено прашање на учениците
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Цркви, групи и поединци на Христијанската 
адвентистичка црква во Република Македонија
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Jуни
1. Псалм 15-17
2. 18-20
3. 21-23
4. 24-26

5. 27-29
6. 30-34
7. 35-37
8. 38-40
9. 41-43

10. 44-46
11. 47-49

12. 50-52
13. 53-57
14. 58-60
15. 61-63
16. 64-66
17. 67-69
18. 70-72

19. 73-75
20. 76-80
21. 81-83
22. 84-86
23. 87-89
24. 90-92
25. 93-95

26. 96-98
27. 99-103
28. 104-106
29. 107-109
30. 110-114

Aприл
1. 1. Цар. 4-6
2. 7-9

3. 10-12
4. 13-16
5. 17-19
6. 20-22
7. 2. Цар. 1-3
8. 4-6
9. 7-9

10. 10-12
11. 13-16
12. 17-19
13. 20-22
14. 23-25
15. 1. Днев. 1-3
16. 4-6

17. 7-9
18. 10-14
19. 15-17
20. 18-20
21. 21-23
22. 24-26
23. 27-29

24. 2. Днев. 1-3
25. 4-7
26. 8-10
27. 11-13
28. 14-16
29. 17-19
30. 20-22

Maj
1. 2. Днев. 23-25
2. 26-30
3. 31-33
4. 34-36
5. Ezdra 1-3
6. 4-6
7. 7-10

8. Немија 1-3
9. 4-7

10. 8-11
11. 12-13
12. Eстира 1-3
13. 4-6
14. 7-10

15. За Jов 1-3
16. 4-8
17. 9-11
18. 12-14
19. 15-17
20. 18-20
21. 21-23

22. 24-26
23. 27-30
24. 31-33
25. 34-36
26. 37-39
27. 40-42
28. Псалм 1-3

29. 4-6
30. 7-11
31. 12-14

СЕКОЈДНЕВНО ЧИТАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
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ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ ВО СЕМЕЈСТВОТО

Им пред ла га ме на вер ни ци те овие тек сто ви да ги чи та ат во те кот на 
ве чер но то бо гос лу же ние во сво е то се мејс тво.

    Април
1. Псалм 78,43-56
2.  Псалм 78,57-72

3.  Псалм 79
4.  Псалм 80
5.  Псалм 81
6.  Псалм 82
7.  Псалм 83
8.  Псалм 84
9.  Псалм 85

10.  Псалм 86
11. Псалм 87
12.  Псалм 88
13.  Псалм 89,1-13
14.  Псалм 89,14-26
15.  Псалм 89,27-39
16.  Псалм 89,40-52

17.  Псалм 90
18.  Псалм 91
19.  Псалм 92
20.  Псалм 93.
21. Псалм 94
22.  Псалм 95
23.  Псалм 96

24.  Псалм 97
25.  Псалм 98
26.  Псалм 99
27.  Псалм 100
28.  Псалм 101
29.  Псалм 102,1-14
30.  Псалм 102,15-28

       Мај
1. Псалм 103
2.  Псалм 104,1-18
3.  Псалм 104,19-35
4.  Псалм 105,1-15
5.  Псалм 105,16-31
6.  Псалм 105,32-45
7.  Псалм 106,1-16

8.  Псалм 106,17-32
9.  Псалм 106,33-48
10.  Псалм 107,1-21
11. Псалм 107,22-43
12.  Псалм 108
13.  Псалм 109,1-16
14.  Псалм 109,17-31

15.  Псалм 110
16.  Псалм 111
17.  Псалм 112
18.  Псалм 113
19.  Псалм 114
20.  Псалм 115
21. Псалм 116

22.  Псалм 117
23.  Псалм 118,1-14
24.  Псалм 118,15-29
25.  Псалм 119,1-34
26.  Псалм 119,35-63
27.  Псалм 119,64-90
28.  Псалм 119,91-117

29. Псалм 119,118-143
30.  Псалм 119,144-176
31. Псалм 120

     Јуни
1. Псалм 121
2.  Псалм 122
3.  Псалм 123
4.  Псалм 124.

5.  Псалм 125
6.  Псалм 126
7.  Псалм 127
8.  Псалм 128
9.  Псалм 129
10.  Псалм 130
11. Псалм 131

12.  Псалм 132
13.  Псалм 133
14.  Псалм 134
15.  Псалм 135
16.  Псалм 136,1-14
17.  Псалм 136,14-26
18.  Псалм 137

19.  Псалм 138
20.  Псалм 139
21. Псалм 140
22.  Псалм 141
23.  Псалм 142
24.  Псалм 143
25.  Псалм 144

26.  Псалм 145
27.  Псалм 146
28.  Псалм 147
29.  Псалм 148
30.  Псалм 149
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ЗАОЃАЊЕ НА СОНЦЕТО
ПОЧЕТОК НА САБОТНИОТ ДЕН

*По да то ци те во табелата из ве де ни сe спо ред летното сметање на времето.

              АПРИЛ 2022
МЕ СТО

ДА ТУМ
1. 8. 15.  22. 29.

Виница 18:55 19:02 19:10 19:18 19:25

Колешино 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23

Стар Дојран 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23

Куманово 18:58 19:06 19:14 19:21 19:29

Неготино 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26

Струмица 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24

Кочани 18:55 19:03 19:10 19:18 19:26

Велес 18:57 19:05 19:13 19:20 19:28

Кавадарци 18:56 19:04 19:11 19:19 19:27

Дебар 19:02 19:10 19:17 19:25 19:33

Скопје 18:59 19:07 19:14 19:22 19:30

Битола 18:59 19:06 19:14 19:21 19:28

Кичево 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31

Лаки 18:54 19:02 19:09 19:17 19:25

Чифлик 18:55 19:03 19:10 19:18 19:26

Штип 18:56 19:03 19:11 19:19 19:26

Тетово 19:01 19:09 19:16 19:24 19:32

Јегуновце 19:00 19:08 19:16 19:24 19:31

Росоман 18:57 19:04 19:12 19:19 19:27

Гевгелија 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24

Свети Николе 18:57 19:05 19:12 19:20 19:28

Делчево 18:54 19:01 19:09 19:17 19:25

Валандово 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24

Охрид 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31

Радовиш 18:55 19:02 19:10 19:18 19:25

Прилеп 18:58 19:06 19:13 19:21 19:28
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МAJ 2022
МЕ СТО

ДА ТУМ
6. 13. 20. 27.

Виница 19:33 19:40 19:47 19:54

Колешино 19:31 19:38 19:45 19:51

Стар Дојран 19:31 19:38 19:45 19:51

Куманово 19:37 19:44 19:51 19:58

Неготино 19:34 19:41 19:48 19:54

Струмица 19:31 19:39 19:46 19:52

Кочани 19:34 19:41 19:48 19:54

Велес 19:36 19:43 19:50 19:56

Кавадарци 19:34 19:41 19:48 19:54

Дебар 19:40 19:47 19:54 20:01

Скопје 19:38 19:45 19:52 19:59

Битола 19:36 19:43 19:50 19:56

Кичево 19:38 19:46 19:53 19:59

Лаки 19:32 19:40 19:47 19:53

Чифлик 19:33 19:40 19:47 19:53

Штип 19:34 19:41 19:48 19:55

Тетово 19:39 19:47 19:54 20:00

Јегуновце 19:39 19:46 19:54 20:00

Росоман 19:34 19:42 19:49 19:55

Гевгелија 19:31 19:39 19:45 19:52

Свети Николе 19:35 19:43 19:50 19:56

Делчево 19:32 19:40 19:47 19:53

Валандово 19:32 19:39 19:46 19:52

Охрид 19:38 19:45 19:52 19:58

Радовиш 19:33 19:40 19:47 19:53

Прилеп 19:36 19:43 19:50 19:56

ЗАОЃАЊЕ НА СОНЦЕТО
ПОЧЕТОК НА САБОТНИОТ ДЕН

*По да то ци те во табелата из ве де ни сe спо ред летното сметање на времето.



—     106     —

ЗАОЃАЊЕ НА СОНЦЕТО
ПОЧЕТОК НА САБОТНИОТ ДЕН

*По да то ци те во табелата из ве де ни сe спо ред летното сметање на времето.

ЈУНИ 2022
МЕ СТО

ДА ТУМ
3. 10. 17. 24.

Виница 19:59 20:04 20:07 20:09

Колешино 19:57 20:01 20:04 20:06

Стар Дојран 19:56 20:01 20:04 20:05

Куманово 20:03 20:08 20:11 20:13

Неготино 20:00 20:04 20:07 20:09

Струмица 19:57 20:02 20:05 20:07

Кочани 20:00 20:04 20:08 20:09

Велес 20:02 20:06 20:09 20:11

Кавадарци 20:00 20:04 20:07 20:09

Дебар 20:06 20:11 20:14 20:15

Скопје 20:04 20:09 20:12 20:13

Битола 20:01 20:06 20:09 20:10

Кичево 20:04 20:09 20:12 20:14

Лаки 19:58 20:03 20:06 20:08

Чифлик 19:59 20:03 20:06 20:08

Штип 20:00 20:05 20:08 20:09

Тетово 20:06 20:10 20:14 20:15

Јегуновце 20:06 20:10 20:13 20:15

Росоман 20:00 20:05 20:08 20:10

Гевгелија 19:57 20:01 20:05 20:06

Свети Николе 20:02 20:06 20:09 20:11

Делчево 19:59 20:03 20:06 20:08

Валандово 19:57 20:02 20:05 20:06

Охрид 20:04 20:08 20:11 20:13

Радовиш 19:59 20:03 20:06 20:08

Прилеп 20:01 20:06 20:09 20:11
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ПОРАЧКИ:

- кај вашиот повереник за литература,

- на поштенски фах 215, 1000 Скопје 

- или на тел. 02 / 20 30 777

Дописната библиска школа 
– „Библијата зборува“ е 

достапна и на интернет; 
извонредна можност 

многу луѓе да се запознаат 
со Библијата и нејзините 
вистини. Најновата веб-

страница нуди осум нови 
дописни школи: Славните 

вистини на Библијата, 
Верувањата на раните 

христијани.  Археологијата 
– ископување на минатото, 
Тајните на пророштвата, Сторијата за 

апостол Павле, Потрага и Здравјето 
на дофат. Проучувајте онлајн и 
споделувајте ја Радосната вест! 

ДОПИСНА БИБЛИСКА ШКОЛА НА ИНТЕРНЕТ
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МОЈ ДНЕВНИК НА ПОСРЕДНИЧКА МОЛИТВА

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

„Според Божјиот план, како одговор на нашата молитва со вера, Бог ќе 
ни го даде она што не би ни го дал кога за тоа не би го молеле“ (Елена 
Вајт, Големата борба, стр. 442). „Развивајте ја навиката да разговарате 
со Спасителот. ... Вашето срце секогаш нека се издигнува во тивка мо-
литва за помош, за светлина, за сила, за мудрост. Секој ваш здив нека 
биде молитва“ (Елена Вајт, Пат во подобар живот, стр. 328).

УНИИ      ЦРКВИ    ГРУПИ  ЧЛЕНОВИ       ЖИТЕЛИ
Боцвана 165 80 47,590 2,317,000
Индијанско-океанска 1,178 1,220 199,852 31,069,000
Малави 1,624 2,015 622,546 19,130,000
Мозамбик 1,054 1,638 363,796 31,166,000
Североисточна Ангола 660 951 265,933 13,008,800
Северна Замбија 2,040 1,922 676,650 10,397,990
Јужноафриканска 1,391 447 189,255 65,421,000
Јужна Замбија 1,482 2,315 623,414 7,986,010
Југозападна Ангола 983 1,435 293,407 19,513,200
Зимбабве централ 1,085 265 324,980 4,904,790
Зимбабве исток 984 1,086 346,496 5,202,050
Зимбабве запад 454 732 269,351 4,756,160
Сао Томе и Принципе 26 75 7,396 210,000
ВКУПНО 13,126 14,181 4,230,666 215,082,000
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ЈУЖНOАФРИКАНСКА – 
ИНДИСКООКЕАНСКА ДИВИЗИЈА

УНИИ      ЦРКВИ    ГРУПИ  ЧЛЕНОВИ       ЖИТЕЛИ
Боцвана 165 80 47,590 2,317,000
Индијанско-океанска 1,178 1,220 199,852 31,069,000
Малави 1,624 2,015 622,546 19,130,000
Мозамбик 1,054 1,638 363,796 31,166,000
Североисточна Ангола 660 951 265,933 13,008,800
Северна Замбија 2,040 1,922 676,650 10,397,990
Јужноафриканска 1,391 447 189,255 65,421,000
Јужна Замбија 1,482 2,315 623,414 7,986,010
Југозападна Ангола 983 1,435 293,407 19,513,200
Зимбабве централ 1,085 265 324,980 4,904,790
Зимбабве исток 984 1,086 346,496 5,202,050
Зимбабве запад 454 732 269,351 4,756,160
Сао Томе и Принципе 26 75 7,396 210,000
ВКУПНО 13,126 14,181 4,230,666 215,082,000

ПРОЕКТИ:
1  Црква и основно училиште во Белизе, Ангола
2  Доградба на основно училиште во Луанда, Ангола
3  Центар и советувалиште за борба против семејно насилство во Ломбе, Ангола
4  Машки спални соби при адвентистичкиот универзитет Хумбо во Ангола 
5  Мисионски центар на кампусот Мзузу при адвентистичкиот 
универзитетот Малави, во Малави 
6  Центар за подобар живот и FM радио станица, Мајот.
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