
СО ХРИСТA 
ВО ПЕЧКАТА

НА НЕВОЛJИТЕ

БИБЛИСКАДОКТРИНА
јули,август,септември2022



СО ХРИСТА ВО ПЕЧКАТА НА НЕВОЛЈИТЕ
Автор: ГевинЕнтони

Број 3/2022

Поуки од Библијата - издание за возрасни
Поуки од Библијата - изданието за возрасни го подготвува 
Одделението за црковна служба при Генералната конференција 
на адвентистите на седмиот ден. 
Поуките се подготвени под надзор на проширениот одбор за 
саботношколска поука чиишто членови се консултативни 
уредници. Печатената библиска поука е придонес на одборот и 
затоа не мора секогаш да се бара дозвола од писателот.

Издава:
АИК „Знаци на времето“
Одделение за саботна школа

Подготовка:
Мелита Томовска

Коригирал:
Томе Трајков

Одговара:
Томе Трајков

За издавачот:
Михаjло Гурев

За интерна употреба



СОДРЖИНА:

1.Пастиротинеговатапечкананеволјите................................. 7

2.Неволјитештодоаѓаат............................................................ 14

3.Кафеззаптици......................................................................... 21

4.Одразотналицетоназлатарот............................................... 28

5.Екстремнажештина................................................................. 35

6.Впрегнувањенаситесили...................................................... 42

7.Неуништливанадеж................................................................ 49

8.Гледањенаневидливото........................................................ 56

9.Животнапрославување......................................................... 63

10.Кротоствопечкатананеволјите........................................... 70

11.Чекањевопечкатананеволјите.............................................. 77

12.Дасеумрекакосеме............................................................... 84

13.Христосвопечкатананеволјите........................................... 91

Додаток

Утринскистихови–јули............................................................... 98

Утринскистихови–август............................................................ 99

Утринскистихови–септември................................................... 100

СекојдневночитањенаБиблијата............................................... 102

Текстовизавечернобогослужение..............................................103

ТабелизапочетокнасаботатавоМакедонија.................... 104-106





—     5     —

РАСПНАТИОТ СОЗДАТЕЛ


„СèстанапрекуНегоибезНе-
гоништонестана,одона
штопостана“(Јован1,3).

„СèстанапрекуНего“,прекуИсуса,
асепак–споредСветотоПисмо–„Исус
просолзи“(Јован11,35).Творецотпла-
чел?Инесамотоа,Исусбил„презрен
иотфрленмеѓулуѓето,човекнаболки
исвикнатнастрадања,иниегоодвра-
ќавмеодНеголицетосвое;Тојбеше
презиран,иниезаништонеГосметав-
ме“(Исаија53,3).Творецот,човекна
тагата,презрениотфрлен?Еднашдури
извикал:„Божемој!ОБоже!зоштоме
остави?“(Матеј27,46)

Какоетоаможно?Сепак,можное,
бидејќиИсус,нашиотСоздател,истовременоеинашОткупител,и
какотаков,ТојеРаспнатБог-Создателкојзелчовечкаприродаицел
животтрпелнедостатокитешкотиивотаанашаприрода,азавршило
соНеговотораспнувањенаримскикрст.

Така,нашиотТворец,ОнојвоКого„живееме,седвижимеипосто-
име“(Дела17,28),страдалвочовечкатаприродананачиништоникој
однаснеможелдагиподнесе.Ниеможемедагиискусимесамонаши-
темаки,нашитетаги,аТојнакрстотгипонел„нашитеболестии...
нашитеболки“(Исаија53,4)–итоанаситенас.Тоаенајневеројатниот
чинвоцелатаисторијанавселената.

Имајќијапредвидтакватазаднина(распнатБогштосенадвиванад
нас),воследнитенеколкумесециќесестремимеподобродагоразбе-
ремеонаштоинакуниенесфатливо–сопственотострадање,страдање-
тонахристијаните,ониештомугопредалесвојотживотнаХриста.Ние
нетврдимедекаќегидадемесите,можебидуриниповеќетоодговори.
Ниесамотврдимедека„Богељубов“(1.Јованово4,8),декаипокрајсè
штосеслучува,можемедаверувамевоНегоидекаможемедарастеме
вомилостаминувајќинизсетотоа,колкуидаеболентојпроцес.

ВотекотнаоватримесечјеќејапроучувамеБожјатаречиќеразгле-
дамекакодругителуѓе,одкрвимесокаконас,иакозрачелесовера,
сепаксесоочувалесоочај,предавство,разочарување,загуба,неправда
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излоупотреба(далиовавизвучикаконештосоштоможетедасепо-
врзете?).Какосеснашлетие?Штонаучиле?Штоможемеданаучиме
ниеоднивниотпример?

Додекагинабљудувамеовиелуѓе,нивнитеискуства,нивнитеборби
иискушенијанаверата(коибиможеледабидатмногусличнинана-
шите),несмеемедагоизгубимеодвидКрстот,којсенаоѓавозаднината
насетотоа.Соштоидасесоочиме,секогашморадаимаменаумдека
ИсусХристос,нашиотТворециОткупител,поминалнизнештомногу
полошо.

НашиотБогеБогкојстрада.ДурииАлберКами,иаконебилнај-
посветенхристијанин,разбралнекоиодимпликациитенакрстоти
Божјотострадањенанего:„НоќтанаГолготаетолкуважнавочовеч-
катаисторијасамозатоашто,вонејзинатасенка,Божествотогина-
пуштилосвоитетрадиционалнипривилегииичашатанасмртнаагонија,
вклучителноикраеночај–јаиспилдопоследнатакапка“(АлберКами,
Човекот бунтовник).Или,какоштокажалаЕленaГ.Вајт:„Крстотим
јаоткрилнанашитезатапенисетилаболкаташтогревотуштеодсами-
отнеговпочетокмугонанесувалнаБожјотосрце“(Воспитување,стр.
263оригинал).

Лекциитештоќегипроучувамеовденесетеодиција,оправдување
наБогавоодноснапроблемотсопостоењетоназлото.Наместотоа,
какошторековме,тиетребаданипомогнатдагопребродименеизбеж-
нотострадањесокоеситесесоочувамеовде,восветкадештогрешење-
тоеречисиистотолкулеснокакоидишењето.Онаштоќесеобидеме
дагопокажемеедекаболката,страдањетоизагубатанеподразбираат
декаБогнèнапуштил.Тоасамозначидекание,дуриикаковерници,
учествувамевозаедничкатасудбинанападнатиотрод.Меѓутоа,разли-
катаевотоаштоние,благодарениенаИсусаинадежташтоТојнија
нуди,можемедајанајдемесмислатаицелтавоонаштоизгледабес-
целноибесмислено,идеканекако,дуриикоганеможеменидазами-
слимекако,продолжувамедаверувамевоветувањетодека„сèимсо-
дејствувазадобро“на„ониештогољубатБога“(Римјаните8,28)–Бог
кој,иакосоздалсè,восèипострадал(итокмузатоаиГосакаме).

Гевин Ентони, кој во најголем дел придонесе за составувањето на оваа 
поука, израснал во Шри Ланка во семејство на мисионери. Работел како 
пастор во Англија, а додека ги пишувал овие лекции, бил претседател на 
црковна област на Исланд.
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САБОТА, 25 јуни 2022

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА

Лекција 1
Од 25 јуни до 1 јули 2022

ПАСТИРОТ И ПЕЧКАTA 
НА НЕВОЛЈИТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Псалм 23, Римја-
ните 12,18-21.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Ја освежува мојата душа, ме води 
по патеките на правдата, поради Своето име“ (Псалм 23,3).

Софисепотпреланаврататаоднејзинатаспалнасобаиселизнала
наподот.Очитеѝсенаполнилесосолзи,апотоазаплакала.„Какомо-
жеше?Какоможеше!“Штотукупримилавестштоѝгоскршилосрцето.
Некојштогосметалазапријател,когогопочитувалаикомумуверу-
вала,ширелужаснигласовизанеасоцелдајауништинејзинатарепу-
тацијаинејзинатаработа.ОткакојаграбналасвојатаБиблијаодкреве-
тот,сенашласебесикаковтренченогледавонекоимногупознати
зборови:„Јаосвежувамојатадуша,меводипопатекитенаправдата,
порадиСвоетоиме.Акотргнаминиздолинатанасмртнатасенка,нема
дасеуплашамодзлото,заштоТисисомене.ТвојотжезалиТвојата
палкамеутешуваат“(Псалм23,3.4).

„Невозможно!“промрмореласамавосебе.Но,неможеладагоизбег-
незаклучокот.Вопсалмотпастиротгиводиовцитепопатекатана
праведноста,нопосёизгледа,токмутиепатиштасеизвивааткондо-
линатанасмртнатасенка.Зарнавистинаеможнодурииоваболно
предавствоодстрананапријателот,таамрачнадолина,Богдајаиско-
ристизадајапоучизаправедноста?

Когадуховноповеќестенапредувале–водобрииливотешкимоменти?
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НЕДЕЛА, 26 јуни 2022

ВОДИЧ НА ПАТУВАЊЕТО – ПАСТИРОТ

„Господ е Пастир мој; ништо нема да ми недостасува“ (Псалм 23,1).
НекоидецабилезамоленидагонацртаатБога.Секоеоднив,без

исклучок,нацрталосрценекаденасликата.Напрашањетозошто,тие
едногласноизјавиледекаБогељубов.Тоаедноставноетака.

ЛесноедаимамедобромислењезаБогаизаНеговитенамерикогасѐ
ниодидобро.Но,какоштостареемеинашиотживотнистанувасѐпоте-
жокипокомплициран,нашиотпогледнаБогапочнувадасеменува.Се
разбира,Богнесеменува(Евреите13,8;Јаков1,17),нониесеменуваме.

Соогледнапастирскиотначиннаживотналуѓетовостарозаветно
време,Псалм23јакористисликатанапастирзадаопишекакоБогсе
грижизанас.СимболотнапастирсекористизаБога–ивоСтариоти
воНовиотзавет.Тоаепреубавасликаитаанесеменува.Преддаго
разгледамеподеталноПсалм23,даиспитамекакоразличнибиблиски
писателигоразбраледелотоикарактеротнапастирот.

Што можеме да научиме за Пастирот врз основа на секој од следни-
те стихови?

Исаија 40,11________________________________________________

Еремија 23,3.4________________________________________________

Езекиел 34,12________________________________________________

Јован 10,14-16________________________________________________

1. Петрово 2,25_______________________________________________

Да се вратиме сега на Псалм 23. Што прави Пастирот кога се грижи 
за своите овци?

Псалм 23,2________________________________________________

Псалм 23,3________________________________________________

Псалм 23,4________________________________________________

Псалм 23,5________________________________________________

Псалм 23,6________________________________________________
Колку ви значи тоа што сте свесни дека постои некој таков кој се 
грижи за вас? Како би можеле да ја искористите таа слика за да ох-
рабрите некого чија слика за Бога е замаглена од неговите или неј-
зините лични борби, какви и да се тие?
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ПОНЕДЕЛНИК, 27 јуни 2022

МЕСТА ШТО ГИ ПОМИНУВАМЕ НА ПАТУВАЊЕТО

„Ме води по патеките на правдата, поради Своето име“ (Псалм 23,3).
Замислетеги„патекитенаправдата“(Псалм23,3)штосепротегаат

предвас,достигнувајќикондалечина.Неможетедаимгосогледате
крајот,нознаетедеканакрајотодтоапатувањесенаоѓадом–Божјиот
дом.Когавниманиетогонасочуватенанештоштоепоблискудовас,
можетелидавидитекадеводаттиепатишта?Некоиместагигледате
сосемајасно,додекадругисецелоснозатскриениодголемииопасни
пречки.Понекогашпатекатасегубипрекукарпа.Некоиделовиодпа-
текатаселесни,адругитешкизаминување.Токмутоасеслучилокога
ИзраелпатувалодЕгипетвоВетенатаземја,анаистначинтоаеопи-
шаноивоовојпсалм.
Препознајте ги во Псалм 23 местата што Давид ги гледа, а низ кои 
минуваат овците додека одат по патеките на правдата кон Господо-
виот дом.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Но,зоштоовиепатиштасенарекуваат„патекинаправдата“или
„правипатеки“?Постојатчетириважнипричини.Прво,овасевистин-
скитепатекизатоаштоводатдовистинскатадестинација–Пастирски-
отдом.Второ,тоасеправипатиштазатоаштонèдоведуваатвохармо-
нијасовистинскаталичност–самиотПастир.Трето,овасеправипа-
тиштабидејќинèвежбаатдабидемевистинскилуѓе–какоПастирот.
Четврто,тоасевистинскипатиштазатоаштонигодаваатвистинското
сведоштво–какоштостанувамевистинскилуѓе,такамуоддаваме
славанаГоспода.Тоасе„исправни“или„праведни“патеки,безоглед
далиелесноилитешкодасеодипонив.

ВажноедаразберемедекакогаБогнèводи,Неговатацелнеесамо
дајадостави„пратката“донејзинатадестинација.Божјотоводство
подразбирамногуповеќеоднасочувањеизаштита.Какоштоеслучај
вомногубиблискипримерикадештоБогговоделСвојотнарод(без
разликадалиговоделАврамаспоредНеговитеветувањаилиговодел
Израелсостолбодоганиоблаци),суштинатасекогашевотоадека,
когаТојговодиСвојотнарод,Тојвсушностгообучувавоправедноста.
До кој степен сте свесни дека праведноста е она на што Пастирот да-
ва приоритет во вашиот живот? На кои сѐ начини искушенијата и 
проверките можат да го променат вашиот живот за подобро да го 
одразувате Христовиот карактер?
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ВТОРНИК, 28 јуни 2022

НЕОЧЕКУВАН ПРЕСВРТ БР. 1: ДОЛИНАТА

„Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам 
од злото, зашто Ти си со мене. Твојот жезал и Твојата палка ме 
утешуваат“ (Псалм 23,4).

Бибилоубавокогаситепатекинаправедностабисеизвивалесамо
должтревнибреговинабистрипоточиња.Но,тоаДавидненигопри-
кажуватака.Тиепатекиводатиниздолинатанасмртнатасенка–што
нееместокоебисакаледагопосетиме!Воодреденадобаодгодината,
каналитеибаритевоИзраелненадејносепоплавуваат,штосеслучува
неочекуваноиможедабидепогубно.Овиеместасеистотаканевооби-
чаенотесни,сострмнипадиникоијазатскриваатсветлината.Затоа
„смртнатасенка“есоодветенизразза„мошнедлабокасенка“или„дла-
бокатемнина“.
Сетете се на моментите кога сте биле во сопствената „долина на 
смрт ната сенка“. Како изгледало тоа? Дали сте чувствувале страв, 
иако сте знаеле дека Пастирот е тука? Кои библиски стихови ви 
биле најдрагоцени во тоа време и зошто?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Што мислите, како завршиле овците во таа долина? Дали мислите 
дека тие отишле таму сами или лично Пастирот ги водел на тој 
начин? Образложете го вашиот одговор.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ЕлизабетЕлиотпишува:„Јагнетопронајденоводолинатанасмрт-
натасенкаможедазаклучидекаепогрешноводено.Но,тоатребалода
поминенизтојмракзаданаучиданесеплашизатоаштопастиротесè
уштесонего“(ЕlisabethЕlliot,Quest for Love;GrandRapids,МI:Revell
Books,1996,p.218).
Дали некогаш сте помислиле дека сте „по грешка однесени“ во 
долината? Како сте му одговориле на Бога во тој момент? Што 
мислите, зошто Пастирот ризикувал да биде погрешно сфатен доз-
волувајќи ни да влеземе во мрачната долина?
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СРЕДА, 29 јуни 2022

НЕОЧЕКУВАН ПРЕСВРТ БР. 2 - ОПКОЛЕНА ТРПЕЗА

„Приготвуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите неприја-
тели. Ја помаза мојата глава со масло, мојата чаша се прелева“ 
(Псалм 23,5).

Вотекотнаживототнеизбежнонаидуваменанекоинепријатели.Ка-
косесправуватесонив?Далинекогашстележелебудниноќе,стесепре-
вртувалеистесмислувалекакодаимсеодмаздитенаониештосеоби-
дуваатдавеповредатилидајауништатвашатаработа?Можедабиде
тешкозахристијанитеданаучаткакодасесправуваатсонепријателите.
Какви непријатели сте имале во животот? Како сте реагирале на 
оние кои се обидувале да ве повредат или оние кои ви се важни? 
Колку успешно сте ги следеле зборовите што Христос ни ги упатил 
во Матеј 5,44 или Павле во Римјаните 12,18-21?
_________________________________________________________________________________________

ВотекстотПсалм23,5Давидниоткриваинтересенначиннапре-
сметкасонепријателите.Тојготргапогледотоднивнотоприсуствои
наместотоагледаштоправиБогвонеговакорист.АБогетамуипод-
готвувагозбазанего.

ВокултуратанаДавид,коганагозбабидошолпочесенгостин,до-
маќинотмујапомазалглаватасомаслопреддавлезевосалатазасла-
вење.Тоамаслобиломешавинаодмаслиновомаслоипарфем.Тогаш
гостинотбибилсместеннамасатасомногуповеќехранаотколкушто
некојбиможелдаизеде.
На кој начин овие три ставки (маса, масло, чаша) во Псалм 23,5 нè 
пот сетуваат на тоа како Бог се грижи за нас, дури и кога се наоѓаме 
во долина?
_________________________________________________________________________________________

КакоштонѐпотсетуваПавле,„Заштонашатаборбанеепротивкрвта
ителото,тукупротивначалствата,противвластите,противсветските
владетелинатемнинатанаовојвек:противдуховнитесилиназлотово
небеснитеместа“(Ефесјаните6,12).Нашитенепријателигивклучуваат
ониештогигледамеиониештонегигледаме.Сакалеилине,ниесме
опкружени.Сепак,когасмесоПастирот,нитуеденнепријател,видлив
илиневидлив,неможедагоукрадеонаштоТојнигообезбедил.
Размислете за тоа како се однесувал пастирот кон вас кога сте биле 
опкружени со непријатели. Што би можеле да забележите во тие 
моменти што ви овозможува да бидете благодарни, дури и кога 
минувате низ такви тешкотии?
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ЧЕТВРТОК, 30 јуни 2022

СИГУРНО ВЕТУВАЊЕ ПРИ ПАТУВАЊЕТО

„Навистина, благоста и милоста ќе ме следат, низ сите денови на 
мојот живот. И јас ќе престојувам во Господовиот дом засекогаш“ 
(Псалм 23,6).

Когаќесенајдемеводолинатаиливонепријателскасредина,поне-
когашсмевоискушениедамислимедекасмеоставенисами.Несекогаш
имамевпечатокдекаБогправинештоголемозанас.Дурипомислуваме
дека,аконавистинанипомогнал,небисенашлевотааситуација.Сепак,
Давидочигледнонегледалнатоатака.
Според текстот Псалм 23,6, во кои две подробности Давид бил си-
гурен, и покрај искушенијата? (Видете исто така Ефесјаните 1,4; 2. 
Петрово 1,10; Евреите 11,13-15).

Вонекоипреводистои:Божјатадобринаинеисцрпнаљубов(Божјото
заветноветување)ќеме„следат“воситеденовиодмојотживот.Меѓутоа,
првобитниотглаголемногупосилен,атојстихвсушносттребадагласи:
Неговатадобринаинеуморнаљубовќеме„гонат“воситеденовиодмојот
живот.Тоаевсушностистиотхебрејскиглаголштосекористивостихо-
витекакоштосе1.Мојсеева14,14,ИсусНавин10,19и1.Самоилова
25,29,кадештоидејатаза„гонење“или„потера“емногујасна).

Каквасликасејавувавовашиотумкогасеобидуватедазамислите
каконѐ„прогонува“добринатаинеисцрпнатаљубов?Штомислите,што
сакалДавидданикажезаБогаопишувајќијаНеговатагрижаконнасна
тојначин?

Колкуидаедолинатадлабокаанашитенепријателиупорни,уверу-
вањетовоБожјатадобринаинеисцрпнаљубов,какоисигурноставо
Неговотоводстводосамиоткрајнанашетопатување,сенесомнени.
АкоразмислувањетозатоаможелодагоподдржиИсусанаГолгота,
тогаштоатребаданѐохрабриинас.

Сепак,имамоментикогаониезакоисегрижимемногуработидо-
ведуваатвопрашање.Најдобарначин,дасесправимесоовиесомнежи,
какоштонаправилДавид,едададеметеолошкиобјаснувањазатоашто
Богможеданаправи.Најдобриотначин,какоштонипокажуваДавид
вотекстотПсалм23,6,едагиподдржимеиизразимеличнитеверувања
завистинатазанашиотБог.
Врз основа на вашето лично спознание за Бога, кои докази го пот-
крепуваат тврдењето дека Неговата добрина и неисцрпната љубов 
нè „прогонуваат“? Какви докази можете да додадете од Библијата? 
На кои сѐ начини би можеле да го споделите тоа со оние што ја до-
ведуваат во прашање сигурноста во Божјата грижа? Во која смисла 
Крстот е најголемиот пример за таа „потера“?
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ПЕТОК, 1 јули 2022

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаСведоштва за црквата,кн.4(Тestimonies for the Church, 
vol.4)одЕленaГ.Вајт,прочитајтејаглавата„Мисионериводомот“
стр.143оригинал,авокнигатаКопнежот на вековите,главатасонаслов
„БожествениотПастир“,стр.476-484оригинал.

„Ониештоќејаизвојуваатконечнатапобеда,ќеимаатвосвојотдухо-
венживотчасовинастрашназбунетостиголемиискушенија;нотие
никогашнесмеатдајаотфрлатсвојатадовербавоБога,бидејќитоаедел
однивнотовоспитувањевоХристоваташкола;тоаенавистинанеопход-
нозадасеочистатодсекојанечистота.Божјиотслугатребахрабродасе
спротивставинасекојнападнанепријателот,наситедрскиподбивањаи
дагисовладаситепречкиштосатанатагипоставувананеговиотпат...
Акогонасочуватесвојотпогледгоре,наместодагледатенавашитезем-
нитешкотии,виенемадапотклекнете.ЌевидитекакоИсусвијаподава
ракатазадавипомогне.Доволноќебидеивиесодетскадовербадаму
јаподадетесвојатарака,иТојќевеводи.ДоверувајќисесебесинаНего,
ќебидетезасиленисонадеж...Христосќевипомогнедаизградитејак,
урамнотежен,прекрасенкарактер.Сатанатанеможедагоспречивлија-
ниетонасветлинаташтозрачиодедентаковкарактер....Богнигодал
својотнајдобардар,својотединороденСин,заданѐподигне,облагороди
иоспособизасвоетоцарствооблекувајќинѐвосовршенствотонасвојот
карактер“(ЕленаГ.Вајт,Порака до младите, стр.63,64ориг.).

1. Во колкава мера сте свесни дека часовите на „страшна збунетост 
и големи искушенија“ што ги доживувате во животот, всушност, 
можат да бидат дел од вашето „дисциплинирање во Христовата 
школа“?

2. На кој начин нашата помош, утеха и охрабрување на другите кои 
се наоѓаат во долината да бидат дел од она што го прави Пастирот 
за да ги води луѓето низ нивните кризи? Што можете да преземе-
те вие, како црква, за Господ подобро да ве употреби во намерата 
да им помогнете на оние на кои тоа им е потребно?

3. Сите во вашата класа нека кажат нешто за тоа како добрината и 
благодатта ги „гонеле“. Што можете да научите од искуствата на 
другите луѓе?

4. Размислете за последните часови од Христовиот живот, кога Тој 
се наоѓал во неволја и тешко искушение. Од она што можете да 
го заклучите, дали од Библијата или од делата на Елена Вајт 
(„Копнежот на вековите“ е одличен извор), како можел Исус, во 
својата човечка природа, да го издржи сето тоа? Што можеме да 
извлечеме за себе од Неговиот пример, а што ќе ни значи кога и 
самите ќе се најдеме во неволја?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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САБОТА, 2 јули 2022
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Од 2 – 8 јули 2022

НЕВОЛЈИТЕ ШТО ДОАЃААТ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Петрово 4,12-19; 1. 
Петрово 5,8-11; Римјаните 1,21-32; Еремија 9,7-16, 2. Коринќаните 
12,7-10.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ:„Возљубени мои, не чудете се на огнено-
то испитување, што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви 
се случува нешто необично, туку, радувајте се дека соучествувате 
во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се весе-
лите при откровението на Неговата слава“ (1. Петрово 4,12.13).

Вохемискителабораториичестосеставаатразличнисупстанцииво
малисадовиисезагреваатдоекстремнитемператури.Какоштосеза-
гревасадот,материјалитеилисетопат,пукаат,прскаатилигорат,во
зависностоднивниотсостав.Тојсадсенарекувареторта(англ.:crucible
–зборштосепојавувавонасловотнапоукатазаоватримесечје).

Ретортаворечникотедефиниранкако(1)садзатопењесупстанција
штобарависокстепеннатоплина,(2)неволјаилитешкоискушение,
(3)местоилиситуацијавокојаконцентриранитесилимеѓусебнодеј-
ствуваатзадапредизвикаатпроменаиливлијаатнаразвој.

Овиедефинициинидаваатикорисенувидвоонаштосеслучуваво
нашиотдуховенживот.Овааседмицаќеистакнеменеколкупричини
порадикоибиможелененадејнодасенајдемеподпритисокидадожи-
веемеискушенија,итоавоположбавокојаоколноститенѐповикуваат
дасеменуваме,дасеразвивамеидагоусовршувамекарактерот.Тоа
ќенипомогнедастанемесвеснизаонаштоБоггоправивонашиот
живот,задаможеме,когаќевлеземевореторта(т.е.когаќесенајдеме
воневолја),даимамеидејакакодареагираме.

Коисепричинитезатешкитемоментиштогидоживувамевонаши-
отживот?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА



—     15     —

НЕДЕЛА, 3 јули 2022

ИЗНЕНАДУВАЊА

„Возљубени мои, не чудете се на огненото испитување, што се поја-
ви меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично“ 
(1. Петрово 4,12).

Изненадувања,болниизненадувања,можатдадојдатнамногуна-
чини.Автомобилштоскршнуваодспротивнатанасоканавашиотпат.
Ненадејноизвестувањедекајагубитеработата.Лекарскипрегледкој
виносинеочекуванолошивести.Предавствонанекојштостегосака-
леистемислеледекавесака.Колкуидаесилнасаматаболка,елемен-
тотнаизненадувањеуштеповеќејазасилува.

Овааседмицаќеразгледаменеколкуспецифичнитиповинаболни
ситуациикоинетребаданѐзатекнатнеподготвени.

Започеток,дагопогледнеметекстот1.Петрово4,12.Грчкиотзборза
„чудење“во1.Петрово4,12значинешто„туѓо“.Петаргипоттикнува
своитечитателиданепаднатвостапицатаверувајќидекаогненитеис-
кушенијаиневолјисетуѓизахристијанскотоискуство.Наместотоа,тие
требадасесметаатзанормални–нештоштоможеитребадасеочекува.

Зборотштосекористиза„топлина“или„огненоискушение“доаѓа
оддруггрчкизборштозначи„горење“.Надругиместасепреведуваи
како„печка“.Значи,тоаискуствонастрадањезанашатаверабиможе-
лодасесметакако„процеснатопење“–процеснареторта.
Која е пораката на Петар во текстот 1. Петрово 4,12-19?
_________________________________________________________________________________________

Страдањетознаемногуминаоднаснѐизненади,бидејќичестоима-
мепремногупоедноставенпогледнахристијанскиотживот.Знаеме
декаимадвестрани–Бог,коједобар,исатаната,којелош.Затоа
честосетоонаштогодоживувамекакодоброавтоматскигоставамево
„кутија“соБога,асèштодоживувамекаколошовокутијасосатаната.
Сепак,живототнеетолкуедноставен.Неможемедаодлучимеврзос-
новананашитечувстваштоимавоБожјата,аштовосатанскатакутија.
ПонекогашодењетосоБогаможедабидепредизвикувачкоитешко.Од
другастрана,следењетонасатанатаможедаделувакаконештошто
носиголеминагради.Јовкој,иакобилправеден,сепакстрадал,дава
добраилустрацијазаовојфактпоставувајќимугонаБогапрашањето:
„Зоштонечеснитеостануваатвоживотиколкусепостари,толкупо-
силнистануваат?(Јов21,7)
Петар зборувал за искушенијата кои се последица од залагањето за 
Христа. Но, постојат и други причини поради кои можеме да се нај-
деме во неволја и искушение. Како може 1. Петрово 4,12-19 да ви 
помогне тактично да му објасните на некој пријател зошто не треба 
да биде изненаден од болните искушенија со кои би можел да се соочи?
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ПОНЕДЕЛНИК, 4 јули 2022

НЕВОЛЈИ ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВА САТАНАТА

„Бидете трезвени и бдејте: вашиот противник, ѓаволот, обиколува 
како лав што рика, барајќи некого да го проголта” (1. Петрово 5,8).

Прочитајтегогорниотстих.Каквапоракаиматуказанас?Запра-
шајтесе:„Колкусериозногисфаќамовиезборови?“Штоправитево
вашиотживотштопокажувадалинавистинагисфаќатесериозно?

Далинекогашстегледалегладенлав?Тоаестрашнаглетка,бидејќи
знаетедекаможедазграбиидаизедеречисисèштоќепосака.Петар
велидекасатанатасеприкрадуванаистначин.Когаќепогледнеме
околусебе,гигледамепоследицитеоднеговатажелбадаубие.Смртта,
страдањето,извртувањетонавистината,расипувањенаморалотивред-
ноститесевидливинасекаде.Неможемеданегозабележимедејству-
вањетонасатаната.
Прочитајте го текстот 1. Петрово 5,8-11. Како треба да реагираат 
христијаните на демнењето на сатана?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Прочитајте го текстот 1. Петрово 5,10. Што ветил Бог дека ќе на-
прави за оние што страдаат? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Петаргизапишуваовиезборовивоконтекстнаодговоротнанапади-
тенасатанатаврзхристијанскатавера.Но,какоштоспоменавме,сатана-
таработинамногуразличниначини.Ииакоморамедабидемесвесниза
реалностаисилатананашиотнепријател,никогашнесмеемедасеобес-
храбриме.МорамесекогашдаимаменаумдекаИсусгопобедил,дека
сатанатаепоразеннепријателидекасѐдодекасмеповрзанисоИсуса,сè
додекаседржимесоверазаНего,ниеникогашнеможемедабидеме
поразени.Благодарениенакрстот,Христоватапобедаенашапобеда.
Размислете за уште неколку начини на кои сатаната ни нанесува 
болка. Како читањето на 1. Петрово 5,8-11 ни помага да се справу-
ваме со маките низ кои поминуваме бидејќи живееме во грешен свет 
каде што сатаната прави пустош и хаос?
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ВТОРНИК, 5 јули 2022

НЕВОЛЈИ ПОРАДИ ГРЕВОТ

„Зашто Божјиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и 
неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистинатa“ 
(Римјаните 1,18).

Сèштоправимеимаодреденипоследици.Акостоитенажешко
сонцесосладолед,тојсигурноќесестопи.Причинатаипоследицата
секогашодатзаедно.Иколкуочајноидапосакувамеработитедабидат
поинакви,такаеисогревот.Порадинегониесекогашгижнеемепо-
следиците.НестанувазборзатоадекаБогсединанеботоисепрашува
каквистрашниработиможедаимнаправиналуѓетоштогрешат.Не,
самиотгревсосебеносиодреденипоследици.

Проблемотешточестомислимедекаможеменекакодагонадмуд-
римеБогаидагрешимебездагиискусимепоследиците.Тоаникогаш
несеслучува.Павлемногујаснозборувазатоадекагревотоставапо-
следици,итоанесамозавечноста.Неговитеболниивознемирувачки
последицигичувствувамеуштеденеска.
Во Римјаните 1,21-32, Павле го опишува процесот што ги води луѓе-
то до тоа да паднат во грев, и ги наведува последиците од тие гре-
вови. Прочитајте ги овие стихови со молитва и внимателно, а потоа 
разгледајте ја суштината на она што го кажува Павле, сосредоточу-
вајќи се особено на одредени фази на гревот и неговите последици.
_________________________________________________________________________________________

НеколкустиховипретходноПавлегиопишуваовиепоследицикако
„Божјигнев“(Римјаните1,18).Божјиотгневвотојтекстсеоднесува
едноставнонафактотдекаБогимдозволуваналуѓетодагожнеатона
штогопосеале.Дуриикогастанувазборзахристијаните,Богнесе
мешаведнашзадајаотстраниболкатапредизвиканаоднашитесопстве-
нипостапки.Тојчестонѐпуштадагиискусимепоследицитеоднаши-
тепостапкизадаразберемеколкуедлабокоштетенинепријатенна-
шиотгрев.

ГиразгледавмепоследицитеодкршењетонаБожјиотморалензакон.
Но,штоесокршењетонаБожјитездравственизакони?Нашетотелое
Божјидом.Акогозлоупотребуваменашетотелосотоаштонесехра-
нимездравоилиневежбамеилисмепостојанопрезафатени,тоаеисто
такагревпротивБога.Акакопоследицанатоа,создавамеусловикои
можатданѐдоведатвотешкаситуација.
На кој начин вие сте ги пожнеале непосредните последици од своите 
гревови во вашиот живот? Кои лекции ги научивте? Какви промени 
треба да направите за да не поминете повторно низ нешто слично?
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СРЕДА, 6 јули 2022

НЕВОЛЈИ ПОРАДИ ПРЕЧИСТУВАЊЕ

„Затоа вака зборува Господ над Воинствата: ‘Еве, ќе ги претопам 
и ќе ги испитам, та како и да постапуваат кон ќерките на мојот 
народ?’“ (Еремија 9,7)

„АкоБожјиотДухвепотсетуванаГосподоватаречкојавеповреду-
ва,можетедабидетесигурнидекапостоинештововасштоТојсака
целоснодагоуништи“(ОswаldChambers,МyUtmostforHisHighest,
Uhrichsville,OH:Barbour&Company,Inc.,1963,p.271).
Како го разбирате наведениот цитат и библискиот стих? Какво е 
вашето искуство со болката вклучена во процесот на чистење?
_________________________________________________________________________________________

Прочитај Еремија 9,7-16. Бог вели дека ќе ги „прочисти и искуша“ 
или „ќе ги претопи“ Јуда и Ерусалим (Еремија 9,7). Кои две причи-
ни Бог ги дава за ова? (Еремија 9,13.14). Како ќе дојде до ова пре-
чистување? (Еремија 9,15.16)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Божјиотпроцеснапречистувањеиискушувањевклучуванекои
драстичнимерки.Постојаттриможнипричинизоштопречистувањето
иискушувањетоможатданиизгледааткакоголеманеволја.Прво,до-
живувамеболкакогаБогдозволуваоколноститеданигосвртатвнима-
ниетоконнашиотгрев.Претходно,Еремијасотагапишува:„Дувалото
изгорезадагоголтнеогнотоловото,напразнолеачотсетрудидаго
растопи:згуратанеседавадабидеизлачена“(Еремија6,29).Затоа
понекогашсепотребнидрастичнимеркизаданигопривлечатвнима-
нието.Второ,чувствувамеголемаболкаитагакогајасноќегисогле-
даменашитегревови.Трето,станувамефрустрираникогасеобидуваме
даживеемепоинаку.Можедабидеприличнонепријатноитешкодасе
откажемеоднештоштотолкудолгобилоделоднас.
Размислете за гревовите со кои се борите. Ако Бог сака да ве искуша 
и облагороди денес, како би можел да го направи тоа? Што би можеле 
да направите уште сега за да го решите тоа, пред Бог да посака да пре-
земе некои драстични чекори кон вас, како што направил со Израел?
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ЧЕТВРТОК, 7 јули 2022

НЕВОЛЈИ КОИ ВОДАТ ДО СОЗРЕВАЊЕ

„И за да не се возвишам поради прекумерните откровенија, даден 
ми е трн во телото, сатанин ангел, за да ме удира, за да не се возви-
шам“ (2. Коринќаните 12,7).

Постоиголемаразликапомеѓусечењетоикроењето.Гисечемерас-
тенијатакоиповеќенегисакаме,агикроимеониеодкоиочекуваме
поголемиприноси.Идватапроцеса,меѓутоа,бараатостарнож.Навис-
тина,режењетобараотсекувањенаделовиодрастението,порадишто
градинаротпочетникбиможелдастравувадекаќегоуништи.Воду-
ховенконтекст,БрусВилкинсонпишува:„ДалисемолитеБогдаве
благословиизобилноидавенаправипосличнинасвојотСин?Ако
вашиотодговорепотврден,тогашвсушностсемолитеза‘градинарски
ножици’“(BruceWilkinson,SecretsoftheVine,Sisters,ОR:Мultnomah
Publishres,Inc.,2001,p.60).

ЛуѓетосепрашуваатштовсушностмислиПавлекогаспомнува„трн
вотелото“(2.Коринќаните12,7).Претпоставкитеседвижатодпостоја-
нинепријателскинападидотешкотиивоговорот.Сепак,сечинидека
тоабилпроблемсонеговиотвид(видетегикоментаритенаЕленаГ.
Вајт:The SDA Bible Commentary,том6,стр.1107).Интересно,Павле
сметалдекаовој„трн“мубилдаден.
Според вас, што мислел Павле со „даден ми е“? Кој му го дал? Како 
можел Бог да го искористи ова во полза на Павле?
_________________________________________________________________________________________

Забележетедека„трнот“наПавлеималодреденацел,какоштотој
самиотвели:„Заданесевозвишам“(2.Коринќаните12,7).Значи,тоа
небилопоследицананекојконкретенгревштогонаправил,тукутре-
балодагоспречидагрешивоиднина.Павлебилсвесендекапоприро-
даесклонконгревидекаовој„трн“можедагоспречивотоа.
Прочитајте 2. Коринќаните 12,7-10. Како се справува Павле со 
својот „трн“? Дали мислите дека оваа слабост му донела на Павле 
уште некои духовни придобивки? Како може, начинот на кој реа-
гирал Павле, да ви помогне да се справите со „трњето“ што можеби 
ќе треба да ги трпите?
_________________________________________________________________________________________

Во колкава мера Божјите идеи за вашиот духовен развој би можеле 
да се разликуваат од вашите? Размислете за областите во вашиот 
живот во кои треба да станете поплодни во праведноста. Кои духовни 
квалитети би сакале Бог да ги развие во вас преку таквото „кроење“?
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ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ПЕТОК, 8 јули 2022

ЗА НАТАМОШНО ИСТРАЖУВАЊЕ

ПрочитајтегиследнитетекстовиодЕленаВајт:„Делотворнамолит-
ва“,Signs of the Times,Nov.18,1903;;ЕllеnG.WhiteComments,p.1182,
Тhе SDА Bible Commentary,vol.4;„Неволјите,страдањатаиочистување-
то“стр.92,одкнигатаМојот живот денес.

„Онојштогичитачовечкитесрцагопознаванивниоткарактерпо-
доброиодсамитенив.Тојгледадеканекоиимаатсилаиспособности
кои,правилнонасочени,биможеледасеупотребатзанапредокна
Неговотодело.ЗатоаТојвосвоетопровидениегидоведуваовиелич-
ностиворазличниположбииоколности,задагиоткријатвосвојот
карактернедостатоцитештобилескриениоднивнотознаење.Тојим
даваможностидагипоправатсвоитенедостатоциидасеоспособатза
Неговатаслужба.Често,задаможатлуѓетодасеочистат,Богдозволу-
ваданавалинанивогнотнаневолјите“(ЕленаВајт,Во потрага по 
подобар живот,стр.471оригинал).

1. Може да ни биде навистина тешко кога ги жнееме последиците 
од нашите гревови. „Дали некогаш повторно ќе бидам исправен/
исправна пред Бога?“, се прашуваме. Какви ветувања ни дал Бог 
и што може да нѐ охрабри да истраеме во таквите моменти и да 
не се откажуваме? (Видете што пишува Павле подоцна во Римја-
ните 5,1-11.) Што можете да му кажете на некој што токму сега 
го поставува ова прашање?

2. Што подразбира Елена Вајт под „Божјо провидение“? Како деј-
ствува тоа? Како можете да знаете дали нешто се одвива според 
Божјото провидение? Кои дела на Божјото „провидение“ довеле 
до искушенија во вашиот живот? Разговарајте како класа за она 
што сте го научиле во тие моменти. Како можете да му помогне-
те на некој што се прашува дали нешто навистина се случува во 
согласност со „Неговото провидение“?

3. Ако познавате некој кој во моментов минува низ тешко искуство, 
дали е важно и дали воопшто треба да биде важно, што довело до 
тоа? Односно, како треба да се однесувате кон таа личност и кон 
нејзиното страдање, каква и да е нејзината причина?

4. Еден млад христијанин кој живее во Јужна Америка поминал низ 
горчливо искушение. Потоа се преселил во Европа, а во една 
прилика некому му се доверил велејќи: „Го оставив мојот труп 
во Јужна Америка.“ Што значи тоа? Зошто сите ние мораме, во 
извесна смисла, да го оставиме нашиот труп некаде? Каква уло-
га играат искушенијата и неволјите во овој процес?

5. Планирајте како класа посета на болница или одење на некое 
друго место каде што би можеле да им помогнете, да им донесете 
утеха и да ги развеселите оние кои, од која било причина, се на-
оѓаат во тешко искушение.
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САБОТА, 9 јули 2022
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Од 9 – 15 јули 2022

КАФЕЗ ЗА ПТИЦИ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 2. Мојсеева 14; 2. 
Мојсеева 15,22-27; 2. Мојсеева 17,1-7; Мудри изреки 3; Лука 4,1-13; 
1. Петрово 1,6-9.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Во ова радувајте се, макар да сте сега 
за малку наскрбени, ако е потребно во разни искушенија“ (1. Петро-
во 1,6).

„Коганадворесветлоигослушацрцоротнадругитептици,птицата
вокафезотнемаданаучидајапеепеснаташтонејзиниотстопансакада
јанаучи.Тааќенаучималкуодтука,илидругтонодтаму,ноникогаш
мелодијатанеецелоснозавршена.Но,акостопанотсакадајанаучи,го
прекривакафезотигопоставуванаместокадештоптицатаможедаја
слушасамонеговатапесна.Таму,вомракот,таасијапеесѐдодеканеја
научиинејаотпеесовршено.Тогашптицатасеизнесуванадворнасвет-
линаитааќеможесекогашдајапеепеснатаинасветломесто.Бог
постапувасосвоитедецанасличенначин.Тојимапеснаштосакадаја
научиме,иакојанаучимеподсенкитенастрадањата–ќеможемедаја
пеемезасекогаш“(Е.Г.Вајт,Во потрага по подобар живот, стр.472;ориг.).

Забележетедекаонојштојаоставаптицатавотемнинаевсушност
самиотстопан.

Лесноедасеразбередекасатанатапредизвикуваболка,нокакода
верувамедекаБогличноиактивнобиучествувалвонештоштонè
доведувавоневолја,штонèоставазбунетииповредени?

НакоибиблискипримериможетедасесетитекогасамБоггиводел
луѓетодоискуствазакоизнаелдекаќеимдонесатстрадање?Штоми-
слите,коиновипеснисакалтиедагипеат?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 10 јули 2022

ДО ВЕТЕНАТА ЗЕМЈА НИЗ ЌОРСОКАК

„Кога фараонот се приближи, Израелците погледнаа и забележија 
дека Египетците се во потера по нив, па ги опфати голем страв. И 
Израелците извикаа кон Господа“ (2. Мојсеева 14,10).

Далинекогашстебиленасамарени,намаменивостапицаиливо
ќорсокак?Понекогаштоаможедабидепријатно,какокога,ненасету-
вајќиништо,влегуватевособаполнасопријателикоивечекаатитогаш
ситевикаатгласно:„Изненадување!Среќенроденден!“Водругислучаи,
тоаможедабидеприличнонепријатно,дуриицелосношокантно.Мо-
жебистебилепресретнатиоднекоинасилнициодвашетоучилиште
илинекојколегаодработанеочекуваносеобиделдавеприкажево
лошасветлина.

ОдденоткогаИзраелцитегонапуштилеЕгипетдодеканепристиг-
налевоветенатаземја,„Господодешепреднив,дењевостолбодоблак,
задаимгопокажувапатот,аноќевостолбодоган,задаимсвети.
Такаможеадапатуваатидењеиноќе“(2.Мојсеева13,21).Секојдел
однивнотопатувањеговоделличноБог.Но,погледнетекадепрвоги
одвел:доместокадештосеиспречиломорепреднив,планиниоддве-
тестрани,авојскатанафараонотнаповидокведнашзаднив!
Прочитајте го текстот 2. Мојсеева 14. Зошто Бог ги довел Израел-
ците на место на кое знаел дека ќе бидат преплашени?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Следењетона„столбот“ненигарантирадекапостојаноќебидеме
среќни.Итоаможедабидетешкоискуство,бидејќипоучувањетово
праведностнèводидоместокадештонашeтoсрцeсеиспитува,коепо
својатаприродаможедабидеприличноизмамливо(Еремија17,9).
Додекаминуваменизовиетешкотии,клучотштониоткривадалина-
вистинагоследимеБоганеморанужнодабидеотсуствотонаискуше-
нијаиболки,тукуотвореностазаБожјотоводствоипостојанотопотчи-
нувањенанашиотумисрценаНеговотоводство.
Каква поука извлекле Израелците од тоа искуство? 2. Мојсеева 14,31.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Зошто понекогаш е толку тешко да се верува во Бога, иако ни се 
познати многу од Неговите прекрасни ветувања за нас? Прераска-
жете една тешка ситуација во која верувате дека Бог ве довел за да 
ве научи да му „верувате“ и да се „боите“ од Него.
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ПОНЕДЕЛНИК, 11 јули 2022

ГОРЧЛИВИ ВОДИ

„Целата израелска заедница, по Господова заповед, тргна натаму 
од пустината Син. Се влогорија кај Рафидим. Таму немаше вода да 
пие народот“ (2. Мојсеева 17,1).

МожебинемададобиемеодБогасèштосакаме,номожемелида
очекувамедадобиемесèштонитреба?Неонаштомислимедекани
треба,тукуонаштонавистинанитреба?

ИмалонештоштонеспорноимтребалонаИзраелците,атоабило
вода.ВеднашоткакоБогвооблакотимпомогналдагопоминатЦрве-
нотоМоре,тиегоследеленизжешкатабезводнапустинаследнитетри
дена.Нивниоточајбилразбирлив,особеновопустинатакадештона-
оѓањетоводаетолкузначајно.Па,когаќејадобијатпотребнатавода?

ИкадегиоднелГоспод?СтолботгиоднелдоМера,кадештоконеч-
ноималовода.Сигурнобилемногувозбудени.Но,штомјапробале
водата,мораледајаисплукаатбидејќибилагорчлива.„Народотмрмо-
решепротивМојсејаизборуваше:‘Штоќепиеме?’“(2.Мојсеева15,24)

Потоа,неколкуденаподоцна,Боггоправитоаповторно.Меѓутоа,
овојпатстолботзастануватамукадештовоопштонемавода(2.Мојсе-
ева17,1).
Прочитајте ги следните текстови: 2. Мојсеева 15,22-27 и 2. Мојсеева 
17,1-7. Што им открил Бог на Израелците за себе во Мера и Ра-
фидин? Што требало тие да научат?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Какво прашање поставиле израелските синови во Рафидин? 2. 
Мојсеева 17,7. Дали некогаш сте си го поставиле тоа прашање? Ако 
е така, зошто? Како сте се чувствувале и кои лекции сте ги нау чиле 
кога сте го добиле одговорот? Колку пати треба да добиеме одговор 
на тоа прашање пред конечно да престанеме да го поставуваме?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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ВТОРНИК, 12 јули 2022

ГОЛЕМАTA БОРБА ВО ПУСТИНАТА

„А Исус исполнет со Светиот Дух, се врати од Јордан, и Духот го 
во деше во пустината четириесет дена“ (Лука 4,1-2).
Прочитајте го текстот Лука 4,1-13. Кои поуки можете да ги извле-
чете од овој извештај, кога станува збор за тоа како да се победи 
искушението и како да не му подлегнете на гревот?
_________________________________________________________________________________________

Искушенијатаможатдабидатмногутешкизатоаштосеоднесуваат
наонаштонавистинагосакаме,асечиникакосекогашдасепојавува-
атвонашитенајслабимоменти.

ТекстотЛука4епочетокнасторијатазаИсусовотоискушениеод
странанасатанатаинигопривлекувавниманиетонанекоитешкипра-
шања.НапрвпогледсечинидекаСветиотДухгоискушуваИсуса.Меѓу-
тоа,Богникогашненѐискушува(Јаков1,13).Наместотоа,какоштови-
довме,Богнèдоведувавоневолјивокоисмеискушувани.Онаштоеза-
чудувачкивоЛука4едекаСветиотДухможеданèдоведевоситуации
вокоисмеизложенинажестокиискушенијаодсатаната.Вотаквимомен-
ти,додекатрпиметолкусилниискушенија,можеменештопогрешнода
разберемеидапомислимедеканесмегоследелеБогаправилно.Но,ова
неморадаеточно.„Честокогаќесенајдемевонекојатешкиоколности
сесомневамедеканеводелБожјиотДух.Меѓутоа,Духотговоделиго
довелХриставпустиназасатанатадагоискушава.КогаБогќенèдоведе
воискушение,Тојсакадаостваринекојанамеразанашедобро.Исусне
нагаѓалзаБожјитеветувањасотоаштодоброволнопошолвоискушение,
нитумупадналдухоткогасенашолвоискушение.Иниебитребалода
правиметака...“(Е.Вајт,Копнежот на вековите,стр.126,129ориг.).

Меѓутоа,понекогашсеслучувакогаќесенајдемевоогнотнаиску-
шението,дастанемепрегоренинаместопрочистени.Затоаголема
утеханивлевасознаниетодекасèуштеможемедасенадеваме,дурии
тогашкогаискушениетоќенèскрши,бидејќиИсусодолеал.Добрата
вестедекаблагодарениенатоаштоИсусеНосителнанашитегревови,
штоТојјаплатиказнатапорадинашиотнеуспехдамусеспротивста-
вименаискушението(каквоидаетоа),штопоминалнизжештина
полошаодсèсоштонекогашќесесоочикојбилооднас,ниенесме
отфрленинитусменапуштениодБога.Иманадеждурииза„првиот“
меѓугрешниците(1.Тимотеј1,15).
Со какви искушенија се соочувате токму сега? Поминете извесно 
време во молитва, барајќи од Господа да ве научи како да ги при-
мените поуките од Исусовиот пример во вашиот живот. Имајте на 
ум дека никогаш нема да бидете принудени да му подлегнете на 
искушението! Запомнете, исто така, дека дури и ако потклекнете, 
сè уште имате Спасител.
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СРЕДА, 13 јули 2022

ТРАЈНО НАСЛЕДСТВО

Прочитајте го текстот 1. Петрово 1,6.7. Што вели Петар овде?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Петаримпишуваналуѓетокоисеборатсотешкотииичестопатисе
чувствуваатмногуосамено.Тојимсеобраќана„избранитепридојде-
ници,распрснатипоПонт,Галатија,Кападокија,АзијаиВитинија“(1.
Петрово1,1).ОваподрачједенесниепознатокакозападнаТурција.
Нештоподоцна,Петарвелидеказнаедека„можебисегаќетребамалку
идатагувате“(1.Петрово1,6).
На што мисли Петар кога ги нарекува „придојденци“ и „распрсна-
ти“? Како тоа можело да придонесе за нивните неволји?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Дасебидехристијанинвотоавремебилонештоново.Верниците
билемалубројни.Наразниместакадештопрестојувале,тиебилеубед-
ливомалцинство,порадишточестобилепогрешноразбрани,вонајдо-
барслучај,ипрогонувани,вонајлошслучај.Меѓутоа,Петаргиуверува
декаовиеневолјинесенитуслучајнинитухаотични(1.Петрово1,6.7).
Вистинскатавераеoбележјенаониекоисеистрајниво„разновидни
искушенија“.
Прочитајте го текстот 1. Петрово 1,6-9. Која конечна надеж Петар 
настојува да им ја предочи на овие луѓе среде нивните искушенија? 
Што значи таа надеж и за нас?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Каквиидабиленивнитеискушенија,штоидатрпеле,какотоаво-
општоможедасеспоредисовечносташтогичекалакогаХристосќе
севрати?ОнаштоПетаримгокажалним,севсушностБожјизборови
упатенидонас,соштоидасесоочуваме.Колкуидасетешкииболни
нашитеискушенија,никогашнесмеемедајаизгубимеодвидконечна-
тацел–веченживотнановотонебоиноватаземја,безболки,страдања
исмрт.Соваквотоветувањепреднас–ветувањезагарантираносо
Исусоватасмрт–колкуеважноданејаизгубимеверата,туку,напротив,
средеискушенијатаиневолјите,дабарамеодГосподаданèочистиод
сèштостоинапатотнанашатавера.
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ЧЕТВРТОК, 14 јули 2022

ОГНЕНО ИСКУШЕНИЕ

СибиледнашеденмладчовеккогониеќегонаречемеАлекс.Имал
мошнепроблематичнамладост,атоавклучувалодрогаинасилство,па
дурипоминалодреденовремеивозатвор.Но,благодарениенаљубез-
ностанаеденчленналокалнатацрква(oдкогоАлексукралнешто),
дозналзаБогаимугопредалсвоетосрценаИсуса.Иакосèуштеимал
своиборбиипроблеми,ииакоелементитеоднеговотоминатосèуште
билеприсутни,АлексбилноваличноствоИсуса.ТојгосакалБогаисе
труделдајаизразитааљубовслушајќигиНеговитезаповеди(1.Јова-
ново5,2).Воеденмомент,Алексбилубедендекатребадастанепро-
поведник.Сèмуукажувалонатоа.ИтојодговорилнаБожјиотповик,
безникаковсомнеж.

Отпрвин,сèоделодобронафакултет.Но,потоа,малкупомалку,
работитетргналенаопаку,анеговиотживотпочналдасераспаѓа.Изво-
ротнапарипочналдапресушува,апотоаблизокпријателмугосвртел
грботипочналдаизнесувалажниобвинувања,штомногумунаштети-
лонаугледот.Потоасеразболел.Никојнезнаелзаштосеработи,но
тоасеодразилонанеговатаспособностдаучидотојстепенштосе
плашелдекаќеморацелоснодагонапуштишколото.Освентоа,тојбил
восилноискушениедасевратинадрогата,којабилалеснодостапнаво
неговаталокалназаедница.Воеденмоментдуриимуподлегналнатоа
искушение.Алекснеразбиралзоштомусеслучувасетотоа,особено
штобилсигурендекасамиотБоггодовелвотоашколо.ДалиАлекс
згрешилвоврскасотоа?Акоетака,далицелотонеговоискуствосо
Богабилосамоеднаогромнагрешка?Вопрашањебиледоведенидури
инајосновнитеелементинанеговатавера.

Замислете, среде таа криза, Алекс да ви пристапил и да побарал 
совет од вас. Што би му кажале? Низ какви искуства сте поминале, 
а би можеле да му помогнат на некој како него? Кои библиски сти-
хови би ги цитирале? Колку би можеле да бидат корисни следните 
стихови во таквата ситуација? Мудри изреки 3; Еремија 29,13; 
Римјаните 8,28; 2. Коринќаните 12,9; Евреите 13,5.
_________________________________________________________________________________________

Речиси секој што го следи Господа поминал низ кризи, за време на 
кои бил во искушение да се посомнева во Божјето водство. Во такви-
те ситуации, важно е да се држиме за ветувањата, да се сеќаваме на 
Божјето водство во минатото и да се молиме за вера и истрајност. 
Господ никогаш нема да се откаже од нас. Но, прашањето што се 
поставува гласи: Како ние да не му подлегнеме на искушението да 
се откажеме од Него?
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ПЕТОК, 15 јули 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПрочитајтегиследнитетекстовиодделатанаЕленаГ.Вајт:главата
„ИзлегувањетоодЕгипет“,стр.281-290(оригинал)и„ОдЦрвеното
МоредоСинај“,стр.291-302(оригинал)вокнигатаПатријарси и про-
роци,ивоКопнежот на вековите,главатасонаслов„Искушението“,стр.
114-123оригинал).

„УштеоддамнешновремеГосподговоделсвојотнародвоРафидин,
аможебиќерешиинасданèодведетаму,задајапроверинашаталојал-
ност.Тојненèводисекогашнапријатниместа.Акогоправитоа,во
нашатасамодоволностниебизаборавиледекаТојенашиотпомошник.
Богкопнееданисеоткриеиданигопокажеизобилствотоштониго
ставилнарасполагање.Затоаидозволувананасданавалатневолјии
разочарувања,задасогледамеколкусмебеспомошнииданаучимеда
гоповикувамеНегоданипомага.Тојможеданаправисвежипотоцида
потечатодтврдкамен.Немадазнаемесèдодеканесенајдемелицев
лицесоБога–додеканевидимесèјаснокакоштоисамитесмевидени,
додеканеспознаемесèкакоштоисамитесмеспознаени–колкавобре-
меноселзанасиуштеколкуповеќебремињаТојсозадоволствоби
поднел,самокогабигидонелепредНегосодетскавера“(ЕllenG.Whitе,
„Rephidim“,Аdvent Review аnd Sabbath Herald,Аpril7,1903).

1. Често зборуваме за искушението како за нешто што се однесува на 
поединец, и секако дека е така. Меѓутоа, дали во исто време има 
некои заеднички, колективни искушенија, нешто од што ние како 
религиозна деноминација или локално црковно семејство треба да 
се чуваме? Ако има, што би било тоа?

2. Оние кои се подготвени нека зборуваат за некое од „непријатните 
места“ на кои биле донесени. Зошто тие биле непријатни? Кога 
денес повторно би морале да поминат низ тие искуства, дали на 
нив би гледале поинаку?

3. Нам ни е јасно кое начело стои зад Божјата дозвола да се очисти-
ме и облагородиме преку искушенијата. Меѓутоа, како да ја 
разбереме ситуацијата во која се чини дека неволјите немаат 
ни каква вредност – на пример, кога некој ќе загине на самото 
ме сто во сообраќајна несреќа? Обидете се како класа да ги земе-
те предвид сите можни одговори.

4. Издвојте време како класа да се молите заедно едни за други, за 
секој од вас да биде зајакнат да ги поднесе искушенијата и да ос-
тане верен.

5. Дали некој во вашата класа познава некој кој, соочен со искуше-
нијата, заталкал? Ако познавате, што би можеле да преземете 
како класа и на опиплив начин да ѝ помогнете на таа личност да 
се врати на правиот пат?
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САБОТА, 16 јули 2022
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Од 16 – 22 јули 2022

ОДРАЗОТ НА ЛИЦЕТО НА ЗЛАТАРОТ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Матеј 5,16; 1. Ко-
ринќаните 4,9; Ефесјаните 3,10; Книгата за Јов 23,1-10; Матеј 25,1-12; 
Даниел 12,1-10; Ефесјаните 4,11-16.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Ние, пак, сите со откриено лице, како 
во огледало гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во 
истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов“ (2. Коринќа-
ните 3,18).

ЕјмиКармајклоднелагрупадецавотрадиционалназлатаравоИн-
дија.Восрединатанашпоретотнајагленималозакривенаплочка.На
плочкатаималомешавинаодсол,плоднатамариндидробенатула.
Златотобилоизмешановотаасмеса.Когаогнотбијапроголталсмеса-
та,златотостанувалопочисто.Златаротќегодофателзлатотосоклешта
и,аконебилодоволночисто,говраќалнаогнотзаедносоноватасме-
са.Но,секогашкогазлатотосевраќало,топлинатасезголемувала.
Децатагопрашале:„Какознаетекогазлатотоедоволнопрeчистено?“
Тојодговорил:„Когаможамдаговидаммојотодразвонего?“(Аmy
Carmichael,LearningofGod(FortWаshington,PА:Christi an Lite rature 
Crusade, 1989),p.50).

Богсетрудиданèочисти,данèоблагородикакозлато,данèпрео-
бразиспоредсвојотлик.Тоаеневеројатнацел,ноонаштоуштеповеќе
нèвосхитуваефактотдекакарактеротпоугледнаХриставонассе
развивасамододекапоминуваменизживотнитеневолји.

Какваулогаимастрадањетовопроцесотнапречистување?Какосево
овадагосогледамевоконтекстнаголематаборба?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 17 јули 2022

„СПОРЕД СВОЈОТ ЛИК“

„Зашто оние, кои однапред ги позна, нив и ги предопредели да бидат 
сообразни со ликот на Неговиот Син, та Тој да биде првороден меѓу 
многуте браќа“ (Римјаните 8,29).

Вопочетокот,Богнèсоздалспоредсвојотлик(1.Мојсеева1,27),но
тојликеизвалканодгревот.
На кои сè начини оваа извалканост на Божјиот лик се пројавува во 
човештвото?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Очигледноедекаситесмерасипаниодгревот(Римјаните3,10-19).
Сепак,Божјатажелбаеданéвратинаонаштопрвичнотребалодаби-
деме.Заовазборуванашиотденешенстих.ТојгооткриваБожјиотплан
залуѓетокоимугопотчинуваатсвојотживотнаСветиотДухзада
станат„сообразнисоликотнаНеговиотСин“(Римјаните8,29).

Сепак,постоиуштееднадимензијавоова.„Вочовештвототребада
сеобновиБожјиотлик.БожјатачестиХристоватачестсеповрзанисо
совршенствотонакарактеротнанеговиотнарод“(ЕленаГ.Вајт,Коп-
нежот на вековите,стр.671оригинал).
Како го разбирате она што ни го кажува Елена Вајт во горниот 
цитат? Видете, исто така, текстовите во Книгата за Јов 1; Матеј 
5,16; 1. Коринќаните 4,9; Ефесјаните 3,10.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ниехристијанитеникогашнесмеемедазаборавимедекасенаоѓаме
средекосмичкадрама.ГолематаборбамеѓуХристаисатанатасеодви-
ванасекадеоколунас.Оваабиткаимамногуоблициисепројавувана
различниначини.Ииакомногуработисескриени,јаснониедека,како
Христовиследбеници,имамеодреденаулогавотаадрамаиможемеда
мудонесемечестнаХристасонашиотживот.
Замислете дека сте на теренот на огромен стадион. На трибините, 
од едната страна, има небесни суштества посветени на Господа, 
додека на другата страна, оние кои паднале заедно со Луцифер. Ако 
вашиот живот во изминатите 24 часа се одвивал на тој терен, која 
страна би ликувала? Што ви кажува тој одговор за вас самите?
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ПОНЕДЕЛНИК, 18 јули 2022

ВЕРА СРЕДЕ ОГНОТ НА ПРЕЧИСТУВАЊЕТО

Едноедасенајдемесредебитка,асосемадругоеданесенигледа-
атсилитераспореденивотаабитка.Воизвеснасмисла,токмусотоасе
соочувамениекакохристијани.Знаемедекаовиесилисетамунекаде,
можемедагипочувствувамевонашиотживот,асепакморамедаодиме
напредсовера,надевајќисево„Онојкојнесегледа“(Евреите11,27).
Прочитајте го текстот во Книгата за Јов 23,1-10. Во што е суштина-
та на борбата на Јов? Што не гледа тој? Во исто време, за што се 
држи тој со вера, и покрај сите негови искушенија?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Дуриисредетиестрашниискушенија,ЈовсенадевалвоГоспода.И
покрајсѐ,тојбилрешендаиздржи.Аеднаодработитештомупомог-
наледаистраебилозлатото.Незлатенмедал,тукугледајќивоиднина-
таисфаќајќидека,акоседржидоБога,одневолјитеќеизлезеподобар
–ќеизлезекакозлато.ОвденениекажаноколкуЈовбилзапознаенсо
онаштосеслучувалозадсцената.Но,безогледнасèштобилоскриено
однего,тојсепакгопреживеалогнотнапречистувањето.

Далисеплашитеодоган?Далистезагриженизажештинаташтоја
предизвикалеоколностите?Можеби,какоивослучајотсоЈов,Божјата
вжештеноствиизгледанеобјаснива.Можебииматепотешкотиидасе
прилагодитенановаработаилинановдом.Можебитрпитемалтрети-
рањенаработа,падуриивосопственотосемејство.Можебистепого-
дениодболестилифинансисказагуба.Колкуидавиетешкодаго
разберететоа,Богможедагиискористиовиеискушенијазадавеоб-
лагороди,давеочистиидагоизнесенавиделинасвојотликпрекува-
шиоткарактер.

МожностадасепокажекакозлатомуделуваланаЈовкакопоттик,
нештоштоможелдаговперисвојотпогледиштомупомогналодасе
извлечеодневолјата.Силносведоштвозанеговиоткарактереифактот
што,средесвојатаболкаистрадање,успеалдајаразберереалностана
процесотнапречистување.Освентоа,ипокрајсèштонеразбирал,бил
свесендекаовиеискушенијаќегооблагородат.
Што би можеле вие, врз основа на сопственото искуство, да кажете за 
тоа како неволјите и искушенијата нè облагородуваат и пречистуваат? 
На кои други начини можете да се поправите, освен преку страдање?
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ВТОРНИК, 19 јули 2022

ПОСЛЕДНИТЕ ИСУСОВИ ЗБОРОВИ

ИсусбилвоЕрусалимнепосреднопредсвојатасмрт.СпоредЕван-
гелиетоспоредМатеј,последнитечасовипредПасхатојгипоминалсо
своитеучениципоучувајќигиираскажувајќипараболи,вклучувајќиги
иониезадесеттедевојкииовцитеијарците.Овиеприказниникажу-
вааткакотребадаживеемедодекачекамеИсусдадојде.Затоатиени-
когашнебилепозначајниодденес,коганасекадеоколунасгигледаме
знацитенаскоротоХристоводоаѓање.

Штосеоднесувадопараболатазадесеттедевојки(Матеј25,1-12),
многукоментаториистакнуваатдекамаслотоесимболнаСветиотДух.
ЕленаВајтсесогласувасотоа,нотаавелидекамаслотоеисимболна
карактерот,декатоаенештоштоникојнеможедагостекненаместонас.
Прочитајте ја таа парабола. На кој начин се менува смислата на 
приказната, во зависност од тоа дали маслото го гледате како сим-
бол на Светиот Дух или како посветен карактер? Какви се импли-
кациите од таа приказна за вас, во зависност од тоа дали маслото 
го претставува Светиот Дух или карактер по углед на Христа?
Светиот Дух:________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Карактерот:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Прочитајте ја параболата за овците и јарците во текстот Матеј 
25,31-46. Кои критериуми се користат овде за да се одвојат овците 
и јарците?
_____________________________________________________________

Забележетедекацаротгиодвојуваовцитеијарцитеврзоснована
нивнитедела,нанивниоткарактер.ИакоИсусовденезаговараспасение
прекудела,сепакможемедавидимеколкуеваженразвојотнакарактерот
вопланотнаспасениетоикакоспасениетопрекуверавоХристаќесе
одразиврзживототикарактеротнаониекоинавистинамусепредани.
Се вели дека „карактерот е она што го краси човекот кога е во тем-
нина“. Каква личност сте вие кога никој не ве гледа? Што ви кажува 
одговорот на ова прашање за промените што треба да ги направите?
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СРЕДА, 20 јули 2022

„РАЗУМНИ“

Вчераразмислувавмезаважностанакарактеротнаониештогоче-
каатВторотодоаѓање.Денеспоконкретноќејаразгледамеважностана
карактеротзаониекоиќебидатжививовреметонавторотоХристово
доаѓање.
Прочитајте го текстот Даниел 12,1-10. Кој е контекстот на тие збо-
рови? На кое време од историјата на Земјата се однесува тоа? И што 
е најважно, што можеме да заклучиме од овие стихови за карактерот 
на Божјиот народ во тие времиња? Кои карактеристики им се при-
пишуваат ним, за разлика од злите? Видете и Откровение 22,11.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

НаДаниелмубилокажанодеканепосреднопредИсусовотодоаѓање,
ќенастапивременаневолјакаквоштонесепаметивоисторијатана
човештвото.ВотекстотДаниел12,3.10,ниедаденописнаправедните
ибезбожнитекоиќеживеатвотоавреме.Забележетедека„безбожни-
цитеќесиостанатбезбожни“(Даниел12,10),заразликаодправедните,
„мудрите“,коисеопишаниво3стихкакоониештоќеблескаат,може-
бизатоашто„ќесеочистат,ќесеизбелатиќебидатискушани“(Дани-
ел12,10)вотекотнавреметонаневолји„каквоштонемалооткако
постојатлуѓето“(Даниел12,1).Уштееднаспротивностсегледавотоа
штобезбожницитенемадаразберат,но„мудрите“ќеразберат.

Ќеразберат–што?Математика,природнинауки,високакритика?
ВоМудритеизрекинаСоломонсевелидека„почетокотнамудростае
стравотГосподов“(Мудриизреки1,7).Можебивотојконтекст„муд-
рите“серазумнитокмузатоаштоќегоразбераттоавременаневолји,
изавршнитенастанидодекасеслучуваат.Тиенемадабидатизненаде-
ни,бидејќи,врзосновананивнотопроучувањенаРечта,ќезнаатдека
доаѓаневолјa.Иштоенајважно,тиеќезнаатдоволнозададозволаттоа
временаневолјaдагипречистииоблагороди.Оддругастрана,безбож-
ницитеќестануваатуштепотврдоглавивосвојотбунтинатојначин
ќенапредуваатвосвојатазлоба.

Онаштоеклучноедекатукасеопишанилуѓетокоипоминалениз
процеснаоблагородувањеипречистување.
Иако овие стихови ги разгледавме во контекст на последните дено-
ви, кои принципи ги забележуваме во нив а можат да ни помогнат 
подобро да ја разбереме суштината на процесот на пречистување и 
облагородување, дури и кога станува збор за нас денес?
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ЧЕТВРТОК, 21 јули 2022

КАРАКТЕРОТ И ЗАЕДНИЦАТА

Зборовитенаеднапеснагласатвака:„Јассумкарпа,јассумостров.“
Далинекогашстесечувствувалетака–далинекогашстепосакаледа
останетесами?Можебидуристеслушналекаколуѓетовелат:„Епа,
моетоодењесоБогаемојаприватнаработа.Тоанеенештозаштосакам
даразговарам“.
Прочитајте Ефесјаните 4,11-16. Што сака да каже Павле со тоа? 
Как ва улога тој ѝ придава на заедницата?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КогаПавлеимпишуванаЕфесјаните,тојјаопишувацркватакако
тело.Исусеглавата,аостатокотодтелотоеНеговиотнарод.Акопо-
гледнетеЕфесјаните4,13,ќејазабележитекрајнатацелнаживеењето
вотаквазаедница–атоаедарастеме„домеранавозрастанаХристо-
ватаполнота“.Затоасмесипотребниеднинадруги!

Серазбира,ниеможемедабидемехристијанидуриикогасмесами.
Всушност,какоимногуминакоибилеисмејуваниипрогонуваниниз
вековите,честоедуриинеизбежнодастоимесами.Фактотдекалуѓето
сеспособнидасеспротивставатиданепопуштатпредпритисоцитена
нивнатаоколина,есилносведоштвозаБожјатамоќ.Меѓутоа,иакотоа
еточно,Павлесакадајанагласиклучнатавистина–Христоватапол-
нота,вокрајналинија,јадоживувамеиоткривамекогаработимезаед-
но,вослогаеднисодруги.
Во Ефесјаните 4,11-16, што кажува Павле дека мора да се случи пред 
Христовата полнота да се открие во нашата христијанска заедница?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Воштосеразликувасведочењетоназаедницатакоја јаоткрива
ХристоватаполнотаодсведочењетонапоединецкојјаоткриваХрис-
товатаполнота?Штозначиовавоконтекстнаголематаборба?Види
Ефесјаните3,10.
Лесно е да бидеме фини кога сме сами или во друштво со непознати 
луѓе. Меѓутоа, кога сме со оние што добро ги познаваме, па дури и 
со оние што не ги сакаме, тоа станува многу потешко. Но, кога по-
кажуваме милост и љубезност кон таквите луѓе, со тоа даваме нео-
доливо сведоштво во прилог на вистината за Бога.
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ПЕТОК, 22 јули 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигитенаЕленаВајт,прочитајтегиследнитеглави:„Богниветува
новомесносрце“,стр.100ориг.,вокнигатаБожји синови и ќерки;„Вопресрет
намладоженецот“,стр.405-421ориг.,вокнигатаХристовите параболи;
„Временаголеманеволја“,стр.613-634ориг.,вокнигатаГолемата борба.

„Изградувањетонакарактеротенајважнатаработаштонекогашимбила
доверенаначовечкитесуштества;иникогашпоранонеговотовреднопроу-
чувањенебилотолкуважнокакоштоесега.Нитуеднапретходнагенерација
никогашнебилаповиканадасесоочисотолкуважнипрашања;Никогаш
пораномладичитеидевојкитенесесоочилесотолкуголемиопасностикако
денес“(ЕленаГ.Вајт,Воспитување,стр.225оригинал).

„Вопараболата,неразумнитедевојкисеприкажаникакоониекоимолат
замасло,нонеуспеваатдагодобијатнанивнобарање.Овасимболичноги
опишуваониекоинесеподготвуваледаопстанатвовременакризаразви-
вајќигосвојоткарактер.Тоаеистокакодаодитекајсоседитеидакажете:
’Дајтениговашиоткарактерилиќебидемеизгубени‘.Мудритедевојкине
можеледагопрелеатсвоетомасловомижуркавитесветилкинанеразум-
ните.Карактеротнеепренослив.Неможенитудасекупинитудасепрода-
де,требадасестекне.Господнасекојпоединецмудалможностдаразвие
праведенкарактервовременаискушение.Но,тојнеобезбедилначинна
коједенчовекбиможелдагопренесенадругкарактеротштогоразвил
поминувајќинизтешкиискустваиучејќигипоукитенаголемиотУчител,
задаможедапокажетрпениевомиговинаискушениеидапокажеверасо
којауспевадагипридвижипланинитенанеможноста“(ЕllenG.Whitе,Тhе 
Yоuth’s Instructor,Јаn.16,1896).

1. Што значи „изградување на карактерот“? Како може да се оствари 
ова? Во колкава мера градењето на карактерот претставува видлив 
приоритет во вашиот живот и во животот на вашата црковна заед-
ница?

2. Во проучувањето предвидено за четврток се зборуваше за важната 
улога на заедницата во животот на еден христијанин. Колку успеш-
но функционира вашата локална црква како Христово тело? Колку 
успешно го претставувате Господа како заедница? Разговарајте 
како класа за тоа што можете да преземете за да се поправите.

3. Разговарајте како класа за тоа зошто е важно изградувањето на ка-
рак терот, и покрај тоа што сме спасени само со вера во Исуса. Ако 
нас нè спасува Неговата праведност и Неговиот совршен карактер, 
тогаш зошто треба да го развиваме нашиот сопствен карактер?

4. Хелен Келер, која била глува и слепа уште од раното детство, напи-
шала: „Карактерот не може да се развие лесно и тивко. Само преку 
искушенија и страдања душата може да се зајакне, да се разјасни 
визијата, да се поттикне амбицијата и да се постигне успех“ (Leader-
ship, vol. 17, nо. 4). Дали се согласувате со ова? Разговарајте за одно-
сот меѓу карактерот, страдањето и големата борба.
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САБОТА, 23 јули 2022
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аЛекција 5
Од 23 – 29 јули 2022

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 22; Осија 
2,1-12; Јов 1,6-2,10; 2. Коринќанитеа 11,23-29; Исаија 43,1-7. 

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Но волјата Господова беше да Го казни, 
и Го предаде на мачење; а кога ќе го принесе Својот живот како 
милостивна жртва, Тој ќе види долговечно потомство, и волјата 
Господова ќе напредува преку Неговата рака“ (Исаија 53,10).

Додеканеговатасопругаумирала,познатиотхристијанскиписател
К.С.Луиснапишал:„Несум(мисечини)воголемаопасностдапрес-
танамдаверувамвоБогa.Вистинскатаопасностлеживотоадапове-
рувамевонекоистрашниработизаНего.Заклучокотодкојсеплашам
нее:’Значи,сепакБогнепостои‘,туку’ЗначиБогевсушносттаков‘“
(AGriefObserved(NewYork:HarperCollins Publishers, Inc.,1961),pp.6,7).

Когаоколноститестануваатнавистинаболни,некоиоднасцелосно
гоотфрлаатБогa.Други,какоЛуис,севоискушениедагипроменат
своитесфаќањазаНегоипочнуваатдаГозамислуваатвонајлошата
можнасветлина.Вистинскотопрашањегласи:Колкунавистинаможе
дастанежешко?КаковризикеподготвенБогдапреземеводејќиго
својотнароднизжештинатазадајапостигнеНеговатакрајнацелида
нѐобликувадабидеме„еднаквиспоредликотнаНеговиотСин“?(Рим-
јаните8,29).

Штомислите,зоштоБогризикувадабидепогрешноразбранодоние
штосакадаГозапознаатидагозасакаат?Штомислите,колкудалекуе
подготвендаодивоова,дозволувајќидабидепогрешносфатен,заданè
обликуваспоред„ликотнаНеговиотСин“?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА

ЕКСТРЕМНА ЖЕШТИНА
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НЕДЕЛА, 24 јули 2022

АВРАМ ВО ТЕШКО ИСКУШЕНИЕ

Прочитајтеготекстот1.Мојсеева22.Одеднаш,безпричинаили
објаснување,БоггоповикалАврамадагопринесесвоетодетекако
жртвапаленица.МожетелидазамислитекакосечувствувалАврам?
ПомислатадекасветиотБогможедапобараоднегодагожртвувасоп-
ствениотсин,биласосемаодбивнa.ДурииакоАврамсметалдекае
прифатливо,штоќесеслучисоБожјетоветувањезанеговотонаслед-
ство?БезсинотнаАврам,тоаветувањенебиможелодасеоствари.
Зошто Бог побарал од Аврам да ја принесе таа жртва? Ако Бог знае 
сè, каква смисла имало тоа?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
НитуБожјетобарање,нитувреметовокоебилоизнесено,небиле

случајноодбрани.Сѐбилопресметанодапредизвиканајголемоможно
страдање,бидејќи„БоггоодложилнајтешкиотАврамовиспитзавре-
метокогатоваротнагодинитетешкоќегипритисканеговитеплеќии
когаќеимаголемапотребадасеодмори“(ЕленаВајт,Патријарси и 
пророци,стр.147оригинал).Далитоабилобарањенанекојнеразумен
Бог?Никако,бидејќи„агонијатанизкојапоминувалвотекотнамрач-
нитеденовинасопственотострашноискушениебиладозволеназада
може,врзоснованасопственотоискуство,баремдонекадедајасогле-
даголеминатанажртватакојабескрајниотБогјапринесолзачовеко-
вотооткупување“(Патријарси и пророци,стр.154оригинал).

Тоабилосамотест–Бог,всушност,воопштонемалнамерадаму
дозволинаАврамадагоубиесвојотсин.Тукаенагласенонештомно-
гуповажноповрзаносоначинотнакојштоБогпонекогашдејствува.
Тојнекогашбараоднаснештоштонедозволувадагодовршиме.По-
некогашбараоднасдапојдеменекадекадештонесакадастигнеме.
Онаштомуеважнонеекакоќесезавршатработите,тукуштоќенау-
чимениевотаквиотпроцеснапреобликување.

ИсусверојатномислелнатоаАврамовоискуствокогаимреколна
Евреите:„Аврам,таткотовашбисезарадувалдаговидимојотден“(Јо-
ван8,56).Меѓутоа,АврамможелданегозабележитоаиБожјетоба-
рањедонегодамугоприпишенасатаната.Клучнотонештоштомупо-
могналоАврамдасеодржииданаучинештоодцелиоттојпроцес,би-
лонеговотопознавањенаБожјиотглас.
Како да го препознаеме Божјиот глас? Како да знаеме кога Бог ни 
се обраќа? На кои начини Бог ни ја соопштува својата волја?
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ПОНЕДЕЛНИК, 25 јули 2022

ТВРДОГЛАВИОТ ИЗРАЕЛ

СторијатазаОсијасодржинекоиважнилекциикоитребадагинау-
чиме.СитуацијатавокојасенашолОсијабилакрајнонеобична.Него-
ватаженаГомербегалаоднегоиималадецасодругимажи.Меѓутоа,и
покрајнејзинотоневерство,БоггоповикуваОсијадајаземезаженаи
повторнодаѝјапружисетасвојаљубов.Оваасторијатребадајасфа-
тимекакопараболазаБогаиИзраел.ИзраелцитегонапуштилеБогаи
духовновршелеблудствосодругибогови,ноТојипонатамугисакали
копнеелдаимјапокажесвојатаљубов.ПогледнетесамокоиметодиБог
гикористел!
Прочитајте го текстот Осија 2,1-12. Кои методи Бог вели дека ќе ги 
употреби со цел повторно да го привлече Израел кон себе? Како се 
чувствува човек кога поминува низ такви искуства?
Осија 2,2.3____________________________________________________
Осија 2,5-7____________________________________________________
Осија 2,8.9____________________________________________________
Осија 2,10____________________________________________________

Оваасторијапокренувадвеважнипрашањазатоакакониегодожи-
вувамеБогадодекаТојговодинашетосрцеконпокајание.

Прво, ризикувамеданегопрепознаемеБожјетодејствување.Додека
минуваленизтаквитесуровииболниискуства,наИзраелцитенеим
билолеснодапрепознаатдеканивниотБог,всушност,гоправитоаза-
радинивнотоспасение.Когапатотниепрепреченсоостритрње,или
смезаграденитакаштонезнаемекадеодиме(Осија2,6)–далиБогго
правитоа?Когаќеостанемебезнашитеосновнипотреби,иликогаќе
бидемепосрамени(Осија2,9.10)–далинашиотнебесенТаткостоизад
сетотоа?Безогледшточувствуваме,фактедекаБогсекогашработина
тоаданѐдоведедопокајание,токмузатоаштотолкумногунѐсака.

Второ,ризикувамепогрешнодагоразберемеБожјетодејствување.
МожебисогледувамедекаБогенадело,новоопштонениседопаѓатоа
штоТојгоправи.Когасечувствувамеповреденоипосрамено,лесно
можедагообвинимеБогадекаесуров,деканемадаинтервенираво
нашаползаидекавоопштонемуегрижазанас.Меѓутоа,Богсекогаш
работинанашетообновувањепрекусвојотзаветнаљубовта.
Прочитајте го текстот Осија 2,14-23. Што ни открива овој цитат за 
Бога? Барајте од Светиот Дух да ви покаже дали бегате од Бога во 
некоја област од вашиот живот. Ако сте осведочени дека бегате, 
зошто чекате да поминете низ неволја? Што ве спречува уште сега 
да му предадете сѐ на Бога?



—     38     —

ВТОРНИК, 26 јули 2022

ДА СЕ ОПСТАНЕ ПРОСЛАВУВАЈЌИ ГО БОГА

Прочитајте Јов 1,6 - 2,10. Што ги предизвикало страдањата на Јов?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Воовојтекстзабележуваменештовосхитувачко.Ангелитедоаѓаатда
говидатБога,асонивдоаѓаисатаната.Боггопрашувасатанатакадебил,
атојодговара:„Одевпоземјатаијаобиколив“(Јов1,7).ПотоаБоггопо-
ставуваследнотопрашање:„ОбрналивниманиенамојотслугаЈов?“(Јов
1,8)Прашањетосамопосебенеемногузначајно,ноинтересноекојго
поставува.СатанатанеетојкојгопоставуваЈовкакопредметнаиспиту-
вање,тукуБог.Знаејќиштоќеследи,Богмуобрнувавниманиенасата-
натазаЈов.Долуназемјата,Јовнеможелнидапретпоставикаквижестоки
искушенијагоочекуваат.Иакоесосемајаснодекасатаната,анеБог,е
причиназаЈововитестрадања,истотакаејаснодекаБогетојштоотво-
реномудозволуванасатанатадагоуништиимототнаЈов,дагиубие
неговитедецаидагонарушинеговотофизичкоздравје.АкоБогдозво-
луваЈовдастрада,какваеразликатадалиТојличногопредизвикува
страдањетоилитоагоправисатаната?КакоБогможедабидеправедени
светкогаотвореномудозволуванасатанатадамузададетолкустрашна
болканаЈов?Далиовааситуацијабиланекојпосебенслучај,илитоае
вообичаениотначиннакојдурииводенешновремеБогпостапувасонас?
Според Јов 1,20.21, како Јов одговара на неволјата што го снашла?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Наваквитестрадањаможедаодговорименадваначини.Можеда
станемеогорчениилути,можедамугосвртимегрботнаБогаидатвр-
димедекаТојесуровилидеканепостои,илиможемеуштепосилнода
севрземезаНего.ГледамедекаЈоввосвојатакатастрофалнасостојба
уштепосилноостанувавоБожјаблизинаигопрославуваНеговотоиме.

ВотекстотЈов1,20.21забележуваметриаспектинапрославувањена
Богакоиможатмногуданипомогнаткогаќесенајдемевомаки.Прво,
Јовјаприфаќасвојатабеспомошностипризнавадеканемаправона
ништо:„Голизлеговодутробатанамајками,голиќесевратам“(Кни-
гатазаЈов1,21).Второ,ЈовпризнавадекаБогсѐуштеимацелоснакон-
тролата:Господдаде,Господзеде.(Јов1,21)Итрето,Јовнакрајотго
потврдувасвоетоверувањевоБожјатаправедност:„Некаеблагословено
иметоГосподово“(КнигатазаЈов1,21).
Дали токму сега минувате низ некое тешко искушение? Во тој случај, 
следете ги чекорите низ кои поминувал Јов. Во која смисла тие би 
можеле и вам да ви помогнат?
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СРЕДА, 27 јули 2022

ДА СЕ ОПСТАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАДЕЖТА

„Браќа не сакаме да ја затаиме неволјата што не снајде во Азија, 
дека бевме оптоварени прекумерно, дури преку нашите сили, ние 
не се надевавме ниту живи да останеме, туку сами во себе ја при-
мивме смртната пресуда за да не се надеваме во себе, туку на Бога 
кој ги воскреснува мртвите“ (2. Коринќаните 1,8.9)

КакоапостолизбранодБога,Павлетрпелповеќеодповеќетолуѓе.
Сепакнебилскршен.Напротив,постојанорастелпрекупрославување
наБога.Прочитајтегитешкотиитекоитојгинаведуваво2.Коринќа-
ните11,23-29.Асегапрочитајте2.Коринќаните1,3-11.
Во 2. Коринќаните 1,4, Павле вели дека ние го примаме Божјето со-
чувство и утеха „за да можеме и ние да ги утешуваме оние, кои се 
наоѓаат во каква и да е неволја, со утехата со која Бог нè утешува нас 
самите“. Во колкава мера страдањата би можеле да бидат повик за 
служба? Како да бидеме свесни за оваа можност?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Богсакапрекунасдаимслужиналуѓетокоистрадаат.Тоазначи
декаТојбиможелдадозволинајпрвинисамитениедаискусимеслич-
нистрадања.Тогашќеможедапружимеохрабрување,неврзоснована
некојатеорија,тукуврзоснованасопственотодоживувањенаБожјето
сочувствоиутеха.ТоаепринципкојпроизлегуваодИсусовиотживот
(видетеЕвреите4,15).

Павленегиизнесуваовиеживиописинасвоитетешкотиизаданѐ
наведедагосожалуваме,тукуданѐуверидекаОтецот,дуриикогаќе
потонеме,можесѐуштедасевмешазаданипружисочувствоиутеха.
Можедасенајдемевоживотнаопасност,дуриидабидемеубиени,но
нетребадасеплашиме.БогнѐучидасепотпираменаНего.Можемеда
муверуваме,бидејќиБог„гивоскреснувамртвите“(2.Коринќаните1,9).

Свесен дека Бог ќе го избавува и во иднина, Павле продолжува да 
го објавува своето евангелие. Во 2. Коринќаните 1,10.11 тој спомнува 
три подробности кои му помогнале да остане цврст. Прво, доказите 
за Божјето дејствување во минатото: „Тој нè избави од таква страш-
на смрт, а и уште нè избавува“ (2. Коринќаните 1,10). Второ, Павло-
вата решеност да се сосредоточи на Бога: „Во Него се надеваме дека 
и уште ќе нè избавува“ (2. Коринќаните 1,10). Трето, постојаните 
посреднички молитви на светите: „Со помошта и на вашата молит-
ва за нас“ (2. Коринќаните 1,11).
Што можеме да научиме од Павле и како тоа може да ни помогне, и 
среде сопствените борби, да не паднеме во самосожалување?
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ЧЕТВРТОК, 28 јули 2022

ЕКСТРЕМНА ЖЕШТИНА

Досегавооватримесечјеразгледавмемногупримеринаневолјико-
иштоБоггикористисоцелдавнесечистотаихристоликоствонаши-
отживот.Меѓутоанекоилуѓеможат,врзоснованаовиепримери,да
заклучатдекаБогесуровинадзорниккојмногубара.Несомненоне-
коиќеречат:ЗнаемедекаБогнипосакувадобро,ноовиепримерине
откриваатмногугрижаиљубов.Всушност,Богповеќеличинанекој
насилник.Тојпоставувацеликоинѐдоведуваатдоголемитешкотии,а
ниенеможемеништодасторимеоколутоа.

Фактедека,сѐдодекаживееменаовааземјаисполнетасогрев,мно-
гумалкуќеразбереме,когастанувазборзапричинитепорадикоисе
случуваатодредениработи.Нанеботоќеразберемемногуповеќе(1.
Коринќаните4,5;1.Коринќаните13,12),нозасегаморадаживеемесо
таанапнатостидаверувамедекаБогеприсутенисегрижизанас,иа-
коработитенеизгледаатдекаесекогашсѐвонајдобарред.Исаијамно-
гудобројаопишуватаанапнатост.
Прочитајте го текстот Исаија 43,1-7. Во 2 стих, Бог вели дека Него-
виот народ ќе помине низ вода и оган. Тоа е сликовит опис на екс-
трем ните опасности, а можеби и навестување за преминувањето 
преку Црвеното Море и Јордан. Двата настана биле застрашувачки, 
но тие го пробиле патот кон нов живот. Можеби очекувате Бог да 
вети дека ќе го поштеди својот народ од ваквите опасности и ќе го 
по веде по некој полесен пат. Но како и пастирот во Псалм 23, Бог 
едноставно порачува дека Неговиот народ во тешки времиња не 
мора да се плаши од злото, бидејќи Тој е со нив.
Задржете се на текстот Исаија 43,1-7. Запишете на кои сѐ начини Бог 
го уверува својот народ дека ќе го утеши кога ќе минува низ вода и 
оган. Каква слика за Бога се создава во вашиот ум? На кои Божји 
ветувања може да се повикате, кога станува збор за вашиот живот?
_____________________________________________________________

Значи,онаштогонаучивмезаневолјитекоиБоггидозволуваможе
дагосумираменатриначини.Прво,Божјатаекстремнажештинаиску-
шенијатребадагоуништатгревотанесамитенас.Второ,Божјатаекс-
тремнажештинанетребаданѐјадосуватукуданѐочисти,сокаквашто
намераисмесоздаденидабидеме.Трето,Божјатагрижазанасдодека
минуваменизсетотоаепостојанаисеопфатна.Тојникогашнемаданѐ
остависами,безразликаштонисеслучува.
Што ни кажуваат следните стихови за Божјите дела и за Неговиот 
ка рактер? Псалм 103,13.14; Матеј 28,20; 1. Коринќаните 10,13; 1. 
Петро во 1,7. Како сте ја доживеале вистинитоста на овие стихови во 
својот живот?



—     41     —

ПЕТОК, 29 јули 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ 

ПрочитајтегиследнитетекстовиодЕленаВајт:Проверканаверата,стр.
145-155(оригинал)вокнигатаПатријарси и пророции„ФалетегоГоспо-
да“(PraiseYetheLord),стр.315-319(оригинал)вокнигатаТеstimonies for 
the Church,vol.5.

„Богсвојотнародсекогашгопроверувалвоогненапечкананеволји.Во
пламенотнаусвитенатапечкавистинскотозлатонахристијанскиоткарак-
терсеизделуваодтроскотот.Исусбудногоследипроцесотнапречисту-
вање;Тојзнаештоепотребнозадрагоцениотметалдасеочистизадамо-
жедагиодблеснувазрацитенанеговатаљубов.Токмусотиетешкииску-
шенијаипроверкиБогсвоитеслугигиучиигиправикротки.Тојгледаде-
капоединциимаатспособностиштоуспешнобиможеледасеупотребатво
неговотоделоинивГосподгиставанапроверка.ВосвоетопровидениеТој
гидоведувавоположбаивооколностикоипретставуваатпробаипровер-
казанивниоткарактериимгиоткриваатнедостатоцитеислабоститезакои
дуринисамитетиенезнаеле.Тојимдаваможностдагиотстранаттиене-
достатоциидасеоспособатзанеговатаслужба.Имгипокажуванивните
слабостиигиучидасепотпратнанего...Такасеисполнуванеговатацел.
Тиесеизградуваат,севоспитуваат,седисциплинираатисеприготвуваатда
јаисполнатголематазадача,онаазарадикојаимседаденинивнитеспособ-
ности“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.129.130оригинал).

„АкоспоредБожјатапромисласмеповиканидатрпимеискушенија,то-
гаштребадагоприфатимекрстотидајаиспиемегорчливатачашаимајќи
наумдекаТатковатаракаетаакојајапринесувадонашитеусни.Дасена-
девамевоНеговомракотистокакоипридневнасветлина.Зарданеверу-
вамедекаТојќенидадесѐштоезанашедобро?...Дуриивоноќтанaне-
волјите,какоможедаодбиемедагоподигнемесвојотглассоцелосрце,во
знакнаблагодарност,сеќавајќисенаљубовтакојанијапокажалнакрстот
наГолгота?“(ЕllеnG.Whitе,Теstimonies for the Church, vol.5,p.316)

1. Некој во вашата класа нека ја опише својата проверка на верата низ 
која поминувал. Можеби не била жестока како Аврамовата, но сепак 
доволно тешка. Што можеме да научиме од искуствата на оваа лич-
ност, врз основа на нејзините победи или порази?

2. Проучете ги последните 24 часа од Христовиот живот пред распну-
вањето. Со какви екстремности Тој се соочил? Како издржал? Кои 
принципи можеме да ги преземеме од Неговиот пример и да ги при-
мениме на нас кога ќе се најдеме среде големи неволји?

3. Разговарајте за идејата што ја изнесовме оваа седмица, за начинот 
врз основа на кој преку сопствените неволји можеме да им послужи-
ме на другите кои страдаат. Колку и да е ова вистинито, со кои про-
блеми можеме да се соочиме во применувањето на оваа идеја?

4. Во наведениот цитат Елена Вајт напишала: „Да се надеваме на Бога 
во мракот исто како и при дневна светлина.“ Тоа е многу полесно да 
го кажеме отколку да го извршиме. Како едни на други да си помог-
неме да развиеме вера која ќе ни помогне токму вака да постапува-
ме? Зошто е важно да веруваме во Бога во тешки времиња?
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САБОТА, 30 јули 2022
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Од 30 јули до 5 август 2022

ВПРЕГНУВАЊЕ НА СИТЕ СИЛИ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Јован 16,5-15; Ко-
лошаните 1,28.29; 1. Петрово 1,13; Матеј 5,29; 1. Мојсеева 32.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Затоа се трудам и се борам. Зашто 
Неговата сила со голема моќ дејствува во мене“ (Колошаните 1,29).

Maжиженаседелееденкрајдругвоеднателевизискаемисија.
Двајцатапреживеалеубиствонасопственотодете.Синотнаженатабил
убиенпред20години,нонејзиниотбесигорчинаостаналеистикакои
првиотден.Мажотбилкомплетнопоинаков.Неговатаќерканеколку
годинипоранојаубилетерористи,меѓутоатојзборувалзапростување
наубијцитеизатоакакоБогјапреобразилнеговатаповреденост.Иа-
конеговатаболкабилаогромна,тојчовекбилпримеркакоБогможеда
нидонесеисцелувањевонајмрачнитемоментиодживотот.

Зоштоовиелуѓетолкуразличнореагирале?Каковоживототна
христијанинотдоаѓадодуховнапромена,којанатааличностѝовозмо-
жуванизживотнитеневолјидасозреенаместоцелоснодабидеобес-
храбренапорадинив?

Којаеулогатананашатарешеностинасилатанаволјатавоборбатасо
гревотисосамитесебе?Какоможемедајаизбегнемегрешкатадаим
дозволименанашитечувствадауправуваатсоодлукитештогидонесу-
ваме?Зоштоморадаистраемеиданесеоткажемекогаќесенајдемево
неволјаитешкоискушение?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 31 јули 2022

ДУХОТ НА ВИСТИНАТА

Далинекогашстесемолеле:„Боженаправимедобар“,нопотоака-
коништопосебноданесепроменило?Какоеможно,ипокрајбројните
молитвиБожјатапреобразувачкасилададејствувавонас,нашиотжи-
воткакоипонатамудаостануваист?ЗнаемедекаБогпоседуванеогра-
ниченинатприродниресурсикоисесрдноибесплатнонигиставанарас-
полагање.Ниенавистинасакамедагиискористиме,носепакнашиот
животнесеменувасекогашвосогласностсоонаштоБогнигонуди.

Зошто?Еднаодпричинитеевознемирувачкиедноставна–иакоДу-
хотиманеограниченамоќданѐпреобрази,ниесосопственитеизбори
иодлукигоограничувамеонаштоБогможедагонаправи.
Прочитајте го текстот во Јован 16,5-15. Во овие стихови Исус го наре-
ку  ва Светиот Дух „Духот на вистина“, (Јован 16,13). Според овој 
текст, што прави Светиот Дух за нас?
_____________________________________________________________

Иакоможеданијаоткриевистинатазанашатагрешност,Светиот
Духнеможеданѐнатерадасепокаеме.Тојможеданигиоткрие
највозвишенитевистинизаБога,нонеможеданѐнатерадаповерува-
мевонивидасеоднесувамевосогласностсонив.КогаБогбиможел,
ивонајмаламера,данѐнатераданаправимештоидае,ниебијаизгу-
билеслободатанаизбор,асатанатабиможелдагообвинизамамење
воголематаборбатврдејќидекаТојманипулирасонашиотумисрце.
Когаизбувналаголематаборбананебото,нашиотТатконегонатерал
сатанатаиостанатитеангелидаверуваатвоНеговатадобринаипра-
ведност,ниту,пак,дасепокаатзасвоителошидела.Ноповторно,во
рајот,кадештомногуработибилеставенинакоцка,Богнегиспречил
АдамиЕвадајаискажатсвојатаслободнаволјаидабидатнепослуш-
ни,иакомногујасноимјаизнелвистинатазадрвотокоесенаоѓалосре-
деградината.Богиконнаснесеоднесуванималкупоинаку.Духотни
јаоткривавистинатазаБогаигревот,апотоанѐпрашува:„Соогледна
ситеработиштотигипокажав,какоќепостапиш?“

Истотосеслучуваикогаќесенајдемевоневолја.Понекогашнево-
лјитедоаѓаатзатоаштосмебиленепослушниилинесмесепокајалеза
сопственитегревови.ЗадаможенашиотТатковотаквитеситуациида
дејствувавонашаполза,ниеморададонесемесвеснаодлукапрекупо-
кајаниеипослушностдајаотворимеврататазаБожјатасиладаможе
давлезевонасиданѐпреобрази.
Какви осведочувања неодамна ви донел „Духот на вистината“? Кол-
ку внимателно го слушате Неговиот глас? И, што е најважно, какви 
одлуки донесувате користејќи ја вашата слободна волја?
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ПОНЕДЕЛНИК, 1 август 2022

БОЖЕСТВЕНО-ЧОВЕЧКА КОМБИНАЦИЈА

Коеевашетонајголеможивотнодостигнување?Безогледзаштосе
работи,многуемалаверојатностатоадастегопостигналеоткакоедно
утроедноставнотетеравостестаналеодкреветот.Акосакамедапостиг-
неменештовредновоживотот,намнисепотребнивремеитруд.Истото
важиикогастанувазборзанашетоучеништвовоХристоваташкола.
Прочитајте Колошаните 1,28.29. Иако ни зборува колку силно Бог 
дејствува во Него, на кој начин Павле истакнува дека во сите работи 
сепак е вклучен и човечкиот напор? Види 5. Мојсеева 4,4; Лука 13,24; 
1. Коринќаните 9,25 и Евреите 12,4.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ВоКолошаните1,29ниседавамошнеинтересенувидвотоакако
ПавлегодоживувасвојотодноссоБога,додекабожественотодејствување
сеодвивавонеговотосрце.Тојвелидекасетрудиисебори–ноедин-
ственосоБожјатасила.

Збороткојсекористиза„труд“,всушност,значи„дасеумориш“или
„даработишдоисцрпеност“.Оваособеносеоднесуванаспортиститекои
тренираат.Зборот„борба“,којагоследиовојтруд,понекогашсепреве-
дувакако„мачењеилиагонија“.Значи,тукаимамесликанаеденспортист
којјавложувасетасвојасилазадапобеди.АпотоаПавлеправипресврт
вотааидејаизјавувајќидекатојсенапрегнува,нонесосвојасила,туку
сосетасилаштоБогмујадава.Споредтоа,воврскасоПавловатаслуж-
банипреостануваеднoстaвензаклучок–тоабиласлужбавршенасо
големличеннапоридисциплина,ноостваренасоБожјасила.Токмутој
односсеизразуванаистначиникоганастојувамедагоразвиемеХристо-
виоткарактервонас.

Оваемногуважнодагоимаменаумбидејќиживеемевосветвокој
луѓетокопнеатдаостваратповеќесоштопомалкунапори.Овааидеја
севовлеклаивохристијанството.Некоихристијаниевангелистивету-
ваатдекаСветиотДух,самоаковеруваме,можедасеспуштиврзнас
соневеројатнанатприроднасилаидаправиголемичуда.Тоаеопасна
полувистина,којаможеданѐнаведенапомислатадекатребасамода
чекамеБожјатасиладасеспуштиврзнас,додеканиеудобноседимево
своитеместа!
Какво е вашето искуство со ваквиот стремеж за кој зборува апосто-
лот? Што ви ставил Бог на срце, а се борите тоа да го прифатите? 
Како може да научите да се потчините на Божјата волја?
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ВТОРНИК, 2 август 2022

 ДИСЦИПЛИНИРАНА ВОЛЈА

Еденоднајголемитенепријателинанашатаволјасетокмунашите
чувства.Културатавокојаживеемесѐповеќенѐбомбардирасослики
имузикакојадиректновлијаенанашитесетилапредизвикувајќиразно-
видниемоции–гнев,стравилисладострастје–бездабидемесвесниза
тоа.Колкучестосепрашуваме:„Штосакамдајадамзавечера?“„Што
сакамденесдаправам?“„Далиќесечувствувамдоброакогокупам
ова?“Натојначинчувстватаблискусеповрзуваатсоодлукитештоги
донесуваме.Чувстватанесенужнолоши,меѓутоаонаштогочувству-
вамевоврскасонештонезначидекаеисправноинајдобро.Инависти-
на,чувстватапонекогашнѐмамат(„Поизмамливоодсѐесрцето“,Ере-
мија17,9)инидаваатлажнасликазареалноста,нѐнаведуваатналоши
одлукиинѐвовлекуваатвоневолјиштосамитесмегипредизвикале!
Кои примери можете да ги најдете во Библијата, во кои луѓето доне-
сувале одлуки врз основа на чувствата наместо врз основа на Божја-
та Реч? Какви биле последиците: Видете 1. Мојсеева 3,6; 2. Самоило-
ва 11,2-4; Галатјаните 2,11.12.
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Прочитајте го текстот 1. Петрово 1,13. За што е заинтересиран Петар 
и што сака да направат неговите читатели?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Петарсфаќадекаумотекормилонателотокоениегоконтролира-
ме.Одземетемујаконтролатанаумотисонасќеуправувасекоечув-
ствоштоќенѐобземе!

ЗамислетедекаодитепотесенпатдоПастировиотдом.Одтојпат
сеодвојуваатмногупатекикоиводатворазниправци.Некоиоднивво-
датконместакоинебисакаледагипосетиме.Другиизгледаатпривлеч-
но.Тиегиповикуваатнашитечувства,желбиикопнежи.Меѓутоа,ако
тргнемепокојбилооднив,ќескршнемеодвистинскатапатекаиќесе
најдеменапатодкојможедабидемногутешкодасевратименазад.
Со кои важни одлуки се соочувате во овој момент? Запрашајте се 
ис крено: Како можам да знам дали моите одлуки ги донесувам врз 
основа на моменталното расположение, чувствата или желбите, на-
место на Божјата Реч?
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СРЕДА, 3 август 2022

РАДИКАЛНА ПОСВЕТЕНОСТ

„Ако твоето десно око те соблазнува, извади го и фрли го од себе, 
зашто е подобро да ти пропадне еден од членовите, отколку целото 
твое тело да биде фрлено во пеколот“ (Матеј 5,29).
Размислете за Исусовите зборови во наведениот стих. Дали би ги 
нарекле радикални и зошто?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Радикалничекорисенеопходни,незатоаштоБогсаканахристија-
нитедаимгоотежниживотот,тукузатоаштоние,аинашатакултура,
воголемамерасмесеоддалечилеодБожјитеплановизанас.Луѓето
понекогашќесезапрашаат:„КакоможевтолкудасеоддалечамодБо-
га?“Одговоротесекогашист–чекорпочекор!

ПрочитајтеготекстотвоМатеј5,29.30.Исусзборувавоконтекстна
сексуалнитегревови.Меѓутоа,принципитекоилежатвоосноватана
Неговитезборовиможедасеприменатиприсоочувањетососитедру-
гигревови.Всушност,тиепринципиможедасеприменатинанашиот
раствоХриставоцелина.
Која клучна вистина Исус ни ја соопштува со тие зборови забележе-
ни во Матеј 5,29.30? Дали навистина сме повикани во буквална 
смисла да си наштетиме себеси?
_____________________________________________________________

Исусвоопштоненѐповикувафизичкидагоповредувамесопстве-
нототело.Никако!Тојвсушностнѐповикувадагоконтролирамесоп-
ствениотум,асотоаисопственототело,безогледнаценатакојатре-
бадајаплатиме.Забележетедекавоовиестиховинестоидекатребада
семолимеидекавоистиотмоментБогќегиотстранигрешнитескло-
ностиоднашиотживот.ПонекогашБогвосвојатамилостќегонапра-
виитоазанас,ночестопатинѐповикуварадикалнодасепосветиме
воодвојувањеоднекоиработиилидазапочнеменештоштовоопшто
небисакаледагонаправиме!Вокаквиневолјитоаможеданѐдоведе!
Ноколкупочестодонесувамевистинскиодлуки,толкуќестанувамепо-
силниимоќтанаискушенијатавонашиотживотќеслабее.
Бог понекогаш ги користи неволјите за да го привлече нашето вни-
мание во моментите кога околу нас има многу бучно попречување. 
Во неволјите сфаќаме колку сме се оддалечиле од Бога. Неволјите 
можат да бидат Божји повик да донесеме радикални одлуки и да се 
вратиме кон Божјиот план за нас.
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ЧЕТВРТОК, 4 август 2022

ПОТРЕБА ЗА ИСТРАЈНОСТ

Прочитајте ја сторијата за Јакововата борба со Бога (1. Мојсеева 32 
глава). Што ни зборува оваа сторија за истрајноста, дури и среде 
големите обесхрабрувања? (Пред да одговорите, земете го предвид 
целиот контекст на Јакововата ситуација).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ниеможедазнаемештоеисправноидоброволнодагоправимеона
штоеправилно,нокогасмеподпритисок,станувамногутешкодасе
држимезаБогаиНеговитеветувања.Тоаезатоаштосмеслабииплаш-
ливи.Затоаеднаодважнитедоблестинахристијанинотенеговатаис-
трајностиспособностдапродолжи,ипокрајжелбатадасеоткаже.

ЕденоднајдобритебиблискипримеризаистрајностеЈаков.Многу
годинипораноЈаковгоизмамилсвојоттаткоибратотИсавзадагодо-
биенеговотоправонапрвенство(1.Мојсеева27глава)иоттогашбег-
алодстравпорадижелбатананеговиотбратдагоубие.Иаковосон,
прекускалитештодосегнуваатдонебото(1.Мојсеева28глава),добил
прекрасниветувањадекагоимаБожјетоводствоиблагослов,сепактој
билмногуисплашен.ОчајничкикопнеелБогдамудадеосведочување
декаипонатамуеприфатенидекаветувањаташтомугидалмногуго-
динипораноипонатамуважат.Додекасеборелсонекој,којвсушност
билИсус,наЈаковмубилисчашенколкот.Одтојмомент,понатамош-
натаборбабиланевозможна,бидејќиболкатабиланеиздржлива.Тогаш
сигурносеслучилаклучнатаразликаодборбаконпотпирање.Јаковсе
држелзаИсусатрпејќиужасниболкисѐдодеканедобилуверувањеза
благословот.ЗатоаИсусмувели:„Пуштиме,зорае“(1.Мојсеева32,26).

ЈаковпримилблагословзатоаштоцврстоседржелзаИсусадодека
трпелнеподносливиболки.Истотосеслучуваисонас.Богможедаго
„изместиинашиотколк“,ивоогромнатанашаболкаданѐповикада
седржимезаНего.Инавистина,Богдозволилдамуостанатболните
последицинаЈаков,бидејќитојипонатамунaкривувалкогасесретнал
сосвојотбрат.Надворешноизгледалокакослабост,нозаЈаковатоаби-
лознакнанеговатасила.
Кои практични одлуки можете да ги донесете (во врска со дружење-
то, начинот на живот, четивата кои ги читате, здравствените и духов-
ните навики), а кои можат да ви помогнат да истраете со Господа и 
по крај обесхрабрувањата и искушенијата?
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ПЕТОК, 5 август 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПрочитајтегиследнитетекстовиодперотонасестраЕленаВајт:„Ноќ
поминатавоборба“стр.195-203ориг.,вокнигатаПатријарси и пророци
итемата„Посветување“стр,43-48одкнигатаПатот кон Христа.

„Тааволја,којаетолкуваженфакторначовечкиоткарактер,завре-
менападотцелоснопотпадналаподвластанасатаната.Иодтогаш
постојанодејствуваначовекотдагобараиправионаштомупружаза-
доволство,доведувајќигопритоадоцелоснабедаипропаст“(Сведо-
штва за црквата,книга5,стр.515,оригинал).

„ЗадаможедајапримиБожјатапомош,човекотморадајаувиди
својатаслабостинецелосност;тојморасвојотдухдагоприлагодикон
онааголемапроменаштотребадасеизвршивонего;тојморадабиде
поттикнатнасесрднамолитваинаистрајнинапори.Лошитенавикии
обичаитребадасеотфрлат;самосорешителнонастојувањетаквитеза-
блудидасеисправатидаимсеподложатнаисправнитеначела,можеда
сеизвојувапобеда.Мнозинаникогашнеуспеваатдадојдатдоонаапо-
ложбакојаинакубиможеледајазазематсамозатоаштоочекуваатБог
дагосторизанивонаштосамитеможатдагосторатсосилаташтоим
јадалТој.Ситештосеспособнидазазематнекојакориснаположбаво
животот,мораатдапоминатнизнајтешкадуховнаиморалнадисципли-
наиБогќеимпомогнеобединувајќијасвојатабожественасиласонив-
нитечовечкинапори“(Е.Вајт,„Патријарси и пророци“, стр.248ориг.).

1. Што мислите, во колкава мера сме навистина свесни дека нашата 
волја при падот потпаднала под власт на сатаната? Како можеме, 
насочувајќи го вниманието кон Исусовиот карактер, поцелосно да 
ја согледаме нашата падната состојба и вистинските размери на 
Бож јата благодат кон нас?

2. Прочитајте ја сторијата за Исус во Гетсиманија (Матеј 26,36-42). 
Какви биле Исусовите желби и чувства, наспроти она што било 
според Господовата волја? Што може да научиме од овој пример?

3. Разговарајте во класата за различните аспекти на културата во 
која живееме, а кои можат да ја скршат нашата одбрана и да нѐ 
направат ранливи за сатанските напади. Што може да преземеме 
за да им помогнеме на другите членови на црквата да станат свес-
ни за овие опасности и да ги поткрепиме оние на кои чувствуваат 
дека им е навистина потребна помош?

4. Дали познавате некој од вашата црква кој долго време не бил на 
богослужение и кој можеби има намера целосно да се откаже од 
верата или веќе ја напуштил? Што можете вие како група да сто-
рите за да ја охрабрите оваа личност и да ѝ помогнете да не се од-
врати од Исуса? Кои практични поуки и чекори можете да ги 
преземете за да ѝ помогнете?
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САБОТА, 6 август 2022
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аЛекција 7
Од 6 – 12 август 2022

НЕУНИШTЛИВА НАДЕЖ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Авакум 1,1-4; 
Книгата за Јов 38-41; Исаија 41,8-14; Еремија 29,1-10; Евреите 
12,1-13.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „А надежта пак не разочарува, зашто 
Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, Кој 
ни е даден“ (Римјаните 5,5).

Колкуелеснодасезборуваипеезанадежтадодекасенаоѓамево
црква,опкруженисонасмеанилуѓе!Нокогаќесенајдемесреденеволји
итешкиискушенија,надежтанениизгледатолкулеснодостапна.Кога
обрачотсестегаоколунас,почнувамеситеработидагидоведувамево
прашање.ОваособеносеоднесуванаБожјатамудрост.

Воеднаодсвоитекниги,Ц.С.Луиспишувазаеденизмисленлав.
Сакајќидагозапознаеовојлав,некојпоставилпрашањедалиебезбедно
вонеговоприсуство.Добилодговордеканеебезбедно,нодекасепак
„тоједобар“.

ИаконеможемесекогашдагоразберемеБогаиНеговитепостапки
ниделуваатнепредвидливо,тоанезначидекаТојепротивнас.Тоа
едноставнозначидекасѐуштенемамецелоснаслика.Меѓутоа,нисе
наметнуваидејатадекаБогморадабидеразбирливипредвидливзада
можемедаимамемир,довербаинадеж.Спореднашетомислење,соНе-
готребадабидемебезбедни.Но,акотргнувамеодтаквитепретпоставки,
ниесеподготвувамезаголеморазочарување.

Кратокпрегледнапоукатазаовааседмица:Какоподоброторазби-
рањенаБожјиоткарактернипомагадајасочуваменадежтадурииво
тешканеволја?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 7 август 2022

ПОШИРОКА СЛИКА

Когасмеповредени,честопомислувамедекатоаштонисеслучува
еединственотонештоштоенавистинаважно.Носепакпостоималку
поширокасликаодонааштосеоднесувасамонанашето„јас“(видeте
Откровение12,7;Римјаните8,22).
Прочитајте го текстот Авакум 1,1-4. Со што се соочувал Авакум?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

МожебиочекуватедекаБогќекаженештосличнонаова:„Тоае
навистинастрашно,Авакуме!Дозволимидадојдамимоменталнодати
помогнам.“Меѓутоа,Божјиотодговорбилсосемспротивеннаовој.Тој
најавувадекаќебидеуштеполошо.ЗаовапрочитајтевоАвакум1,5-11.

Израелбилодведенвоасирскоропство,асегаБогветувадекаќе
дојденештоуштеполошо.ВавилонцитеќегоодведатнародотнаЈуда.
Авакумповторноупатувавопливоследнитестихови(Авакум1,12-17)
апотоачекадавидиштоќеречеБог.
Во која смисла Божјата најава на ветеното уништување на Вавилон 
во текстот Авакум 2,2.3 донесува надеж?
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Авакум2главаеветувањезауништувањенаВавилонците.Евреите
10,37гоцитиратекстотодАвакум2,3сонавестувањедекатоаветување
заиднинатабиможелодасеприменинаМесија.Споредтоа,сопот-
полнаизвесностсокојасеисполниловетувањетозауништувањетона
Вавилон,ниеможемедагоочекувамеиуништувањетона„Големиот
Вавилон“(Откровение18,2).

Авакумсенаоѓалприклештенпомеѓуголемотозлоштогоопкру-
жувалоиБожјетоветувањедекаќедојденештоуштеполошо.Тоае
ситуацијатавокојаниесенаоѓамеворамкитенаисторијатанаспасе-
нието.Големотозлоенасекадеоколунас,аБиблијатапредвидувадека
допрваќенастапинештоуштепострашно.Клучотзаопстанокотна
Аврамбилвотоаштомусепружиламожностдајасогледацелокупната
слика.Затоа,вотретатаглаватојевосостојбадаизговориневеројатна
молитванаблагодарностпорадионаштоБогќегонаправивоиднина.
Прочитајте Авакум 3,16-19. Што наведува Авакум како причина за 
надеж? Каква надеж има Божјиот народ додека чека да се одиграат 
последните пророчки сцени? Како можеме да ја усвоиме оваа надеж?
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ПОНЕДЕЛНИК, 8 август 2022

КОЈ Е НАШИОТ ТАТКО

ОсвалдЧемберспишува:„ДалигопрашуватеБогаштоќенаправи?
Тојникогашнемадавигокажетоа.Богненикажуваштоќенаправи,
тукуниоткривакојеТој“(My Utmost for His Highest Uhrichsville, OH;
Barbour&Company,Inc,1963Jan.2).
Според ваше мислење, што сакал Освалд Чемберс да каже со тоа?

Какоштознаеме,книгатазаЈовпочнувасонеговатаголемалична
трагедија.Тојгубисѐ,освенсвојотживотисвојатаженакојаподоцна
ќемупредложи:„ПроколнигоБогаиумри!“(КнигатазаЈов2,9)Потоа
следидискусијавотекотнакојанеговитепријателисеобидуваатда
утврдатзоштосетотоасеслучило.Меѓутоа,завреметраењетона
целокупнатадискусија,Богмолчи.

Апотоа,одеднашво38глава,Богсејавуваивели:„Којетојкој
собезумнизборовијазамрачувабожественатапромисла?“(Јов38,2)
Потоа,незастанувајќинизамомент,БогмупоставуванаЈовоколу60
восхитувачкипрашања.ОтворетејасвојатаБиблијаипроучетегиво
38.и39.глававокнигатазаЈов.

Попоследнотопрашање,Јоводговара:„Премногусуммал:штода
одговорам?Сомојатаракаќејазатворамустата.Рековзбор–немавеќе
дазапочнувам;рековдва–аманемадапродолжам“(Јов40,4.5).Но,Бог
сѐуштенезавршил.Тојповторнопроговараиеднопоеднопоставува
нованиза„големи“прашања.
Прочитајте го конечниот одговор на Јов во текстот Јов 42,1-6. Што 
се обидувал Бог да му каже и какво влијание тоа имало врз Јов?
_____________________________________________________________

Богнеодговорилнаниедноодпрашањата„зошто“напријателитена
Јов.Наместотоа,тојјаопишалсвојатанеспоредливаголеминакојасе
откривапрекувосхитувачкитеделанаНеговотосоздавање.Посетотоа,
наЈовсигурнонемубилепотребниникаквидругиодговори.Потребата
заобјаснувањабилазасенетасонадмоќнатасликазаБожјотовеличие.

Таасторијаоткриваеденфантастиченпарадокс.Надежтаиохра-
брувањетоможедапроизлезаттокмуодсознаниетодекамошнемалку
знаеме.Ниеинстиктивнобарамеутехаобидувајќиседадознаемесѐ,апо-
тоасеобесхрабрувамекоганемадауспеемевотоа.Богпонекогашгоис-
такнуванашетонезнаењезадасфатимедекасигурностаинадежтаможат
дасепронајдатединственовоБитиетомногупоголемоодсамитенас.
Дали во овој момент ви се случува нешто што не можете да го разбе-
рете? Ако е така, насочете го вашето внимание нa Божјиот карактер. 
На кој начин тоа ви ја дава неопходната надеж да истраете додека 
ми нувате низ искуство кое, сега за сега, ви е целосно неразбирливо?



—     52     —

ВТОРНИК, 9 август 2022

ПРИСУСТВОТО НА НАШИОТ ТАТКО

„Зашто Јас, Господ, твојот Бог, ја крепам твојата десница и ти велам: 
‘Не бој се, Јас ти помагам’“ (Исаија 41,13).

Некојнекогашрекол:„КогасечинидекаБогедалеку,којетојкој
сеоддалечил?“Когаќенаидатпроблеми,ниепомислувамедекаБогнѐ
напуштил,меѓутоавистинатаедекаТојникаденеотишол.

НаЕвреитевопрогонствоимсечинелодекаБогемногудалеку.
Меѓутоа,прекукнигатанапророкИсаија,Tојгиуверувавоидното
избавување.ИаковистинскотовраќањевоЕрусалимсѐуштебилово
далечнаиднина,БогсакалНеговиотнароддазнаедекаТојнесеоддале-
чилоднивидекатиејаимаатсекојапричинаданегуваатнадежвосрцето.
Прочитајте го текстот Исаија 41,8-14. Кои причини можете да им ги 
наведете на луѓето кои копнежливо го очекуваат идното избавување? 
Како тоа ветување ни помага додека чекаме нашето прогонство на 
земјата конечно да заврши?
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Еднаоднајвпечатливитесликимеѓуовиестиховисенаоѓавотекстот
Исаија41,13.СуверениотБогнауниверзумотвелидекаНеговиотнарод
нетребадасеплаши,бидејќиТојгидржизасвојатадесница.Едное
дазамислуватекакоБогуправувасонастанитеназемјатаоднебесниот
престолоддалеченповеќесветлоснигодиниоднашатапланета,но
нештососемадругодасфатимедекаТоједоволноблизуприпадниците
насвојотсаканнароддагидржизарака.

Когасмепревработени,тешкоуспевамедасесетимедекаБогние
толкублизу.Но,когаќесесетимедекаТојеЕмануел,„Богсонас“,тоа
внесуваголемапромена.КогаеБогсонас,тогашиНеговитенамери,
Неговитеветувањаипреобразувачкамоќсеистотакасонас.
Во наредните неколку денови направете еден експеримент. Колку 
што е можно, потсетете се дека Бог на универзумот е доволно близу 
за да може да ве држи за рака, бидејќи лично Тој ви ја ветил својата 
помош. Забележете ги промените кои, под влијание на оваа мисла, 
можат да настапат во нашиот начин на живот. Подгответе се во сабо-
та во вашата класа да разговарате за тоа ваше искуство.
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СРЕДА, 10 август 2022

ПЛАНОВИ КОИШТО ОТЕЦОТ ГИ ИМА ЗА НАС

Сите трагаат по надеж. Но, каде можеме да ја најдеме? Некои луѓе ја 
пронаоѓаат надежта во насмевката на пријателите. За други, надежта 
произлегува од финансиската сигурност или стабилноста на бракот. 
Каде вообичаено вие ја барате вашата надеж и храброст?
_____________________________________________________________

ПророкотЕремијавосвојатакнигаимпишуваналуѓетокоиво
текотнасвоетопрогонство јаизгубиленадежта.„Набреговитена
вавилонскитерекиседевмеиплачевме,спомнувајќисизаСион“(Псалм
137,1)ИакоИзраелцитебилесоскршеносрце,Еремијагиизнесува
причинитепорадикоинебитребалодајаизгубатнадежта.
Кои причини за надеж се наведуваат во текстот Еремија 29,1-10?
_____________________________________________________________

Вотојисечокпостојаттриважниизворинанадежкоивредидасе
истакнат.

Прво,Богмузборуванасвојотнароддеканетребадајагубинадежта
затоаштонивнитеприликинесерезултатнаслучајностанитунанекое
непредвидливозло.„ВаказборуваГосподнадВоинствата,Израелевиот
Бог:‘Доситезаточеници,коигиодведоводЕрусалимвоВавилон...“
(Еремија29,4).Иакосечинелодеказлотогиопкружува,Јудацеловреме
сенаоѓалвоБожјитераце.

Второ,Богмузборуванасвојотнароддеканетребадасеоткажува
однадежта,бидејќиТојможедагиправисвоитеделаипокрајнивните
моменталнипотешкотии.„Барајтемирвоземјатавокојавезаточив,
молетеМусенаГосподазанеа,заштоврзнејзиниотмирпочиваи
вашиотмир!“(Еремија29,7)

Трето,Богмупорачуванасвојотнароддеканетребадасеоткажува
однадежта,бидејќинивнотопрогонствовоодреденмоментќепрестане:
„ЗаштоГосподзборувавака:‘ТокмукоганаВавилонќемусеисполнат
ониеседумдесетгодини,Јасќевепосетамтаќевигоисполнамдоброто
ветувањезадавевратамнаоваместо'“(Еремија29,10).

Бидејќиимобјаснилнакаковначинсегрижелзаниввоминатото,
какосегрижизаниввосегашностаикакоќесегрижизаниввоидни-
ната,Богнапрекрасенначинјаопишувасвојатанежнагрижазасвојот
народ(видиЕремија29,11-14).
Прочитајте го текстот Еремија 29,11-14 изговарајќи го сопственото 
име наместо зборовите „вам“ или „вас“, како Бог лично да ви ги 
дава тие ветувања. Применете ги овие ветувања на себе, без оглед на 
моменталните борби низ кои минувате.
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ЧЕТВРТОК, 11 август 2022

ДИСЦИПЛИНАТА НА НАШИОТ ТАТКО

Прочитајте го текстот Евреите 12,5-13. Која порака се наоѓа тука за 
нас и како таа се вклопува во она што го проучуваме ова тримесечје?
_____________________________________________________________

ВоЕвреите12,5-13,Павлезборувазаневолјитевоконтекстнадис-
циплинирањето.Воодреденибиблискипреводи,различниоблицина
зборови,коисеоднесуваатнадисциплинирањето,сепојавуваатдесет
пати.Вогрчкиотсветтоабилосновниотзборза„воспитување“.Затоа,
разбирањетонадисциплинатазначиразбирањенаначинотнакојБог
нѐвоспитуваиобразувавошколатанаверата,којаПавлепораноја
опишалвоЕвреите11глава.

Воовааглава,Павлегиопишувамажитеиженитенаверата.Верата
билатаакојагиодржаладодекасесоочувалесоразнитешкиоколности.
Напочетокотна12глава,Павлесевртиконнас,читателите,ивелидека,
безогледнатешкитеоколностисокоисесоочувалелуѓетопреднас,и
ниеможедатрчамеидајазавршимеживотнататрканаверата.Клучот
едагонасочименашиотпогледконИсуса(Евреите12,2)задаможеТој
данибидепримервотешкивремиња(Евреите12,3).Когајачитаме12.
глава,какодадобивамепарочилазачитање.Безовиеочила,нашето
видувањеиразбирањенатешкотиитенизкоипоминувамесекогашќе
бидезамаглено.Но,гледањетонизовиеочилаќегоисправинејасното
објаснувањенастрадањаташтонигонаметнуванашатакултура.Тогаш
ќебидемевосостојбајаснодагиразберемеидареагираменаневолјите.
Читајте низ „очилата“ што ни ги дава текстот Евреите 12,1-13. Сосре-
доточете се на стиховите 5-13 и одговорете на следните прашања:

Којгопокренувадисциплинирањето?________________________________________
________________________________________________________________________________

Какогодоживувамедисциплинирањето?____________________________________

________________________________________________________________________________

Којаецелтанадисциплинирањето?________________________________________

________________________________________________________________________________

Повторно прочитајте го целиот текст во Евреите 12,1-13. Направе-
те листа на сите причини со кои можете да се поврзете, а кои можат 
да ни послужат како основа за негување на надежта. Како сте ја 
до живеале оваа надеж во моментите на сопственото духовно „во-
спитување“?
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ПЕТОК, 12 август 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПрочитајтегиследнитетекстовинаЕленаВајт:Школавовеч-
носта,стр.301-309(оригинал)одкнигатаВоспитување иПомошво
секојдневниотживот,стр.470.471(оригинал)вокнигатаВо потрага 
по подобар живот.

„Воживототнасекојчовекнастапувапериоднаголеморазочарување
икрајнамалодушност–когаморадајаиспиемечашатанаболката,
коганиетешкодаверувамедекаБогесѐуштемилосливконземските
децаиполнсољубовконнас,коганемирјаобземадушатаисмрттани
изгледапомилаодживотот.ВотиемоментимнозинагубатверавоБогаи
стануваатробовинасомнежиневерство.Когавотаквовремебиможеле
дајасогледамевеличинатанаБожјетопровидениесодуховниочи,би
забележалекакоангелитесетрудатданѐспасатодсамитенас,даниги
поставатнозетенаосновапоцврстаиодвечнитепланини.Тогашвонас
бисепојавилановавераиновживот“(Пророци и цареви,стр.162ориг.).

1. Елена Вајт вели дека „сите“ доживуваме моменти на длабоко раз-
очарување и крајно обесхрабрување. Колку добро забележуваме 
кога луѓето околу нас минуваат низ такви периоди? Како може да 
научиме да си даваме надеж едни на други кога доживуваме такви 
горчливи разочарувања?

2. Прочитајте ги во класата вашите одговори на последното прашање 
од проучувањето предвидено за вторникот. Каква промена во ва-
шиот живот внесла свеста за реалноста на Божјата близина?

3. На глас прочитајте ги деловите на текстот запишан во Јов 38-41. 
Каква слика за Бога е прикажана во овој извештај? Кои делови ви 
даваат надеж и охрабрување? На кој начин саботата се вклопува 
во таа слика? Како таа ни помага Божјата природа и карактер 
секогаш да ја имаме пред нашите очи?

4. Надежта која преобразува потекнува од небото. Тоа значи дека 
можеме да се молиме едни за други со цел надежта да го исполни 
нашиот живот. Поминете некое време во молитва за оние кои во 
последно време подзастанале во сопственото надевање. На кој на-
чин нивната надеж може да се обнови? Освен тоа, што друго мо-
жете да направите за оние кои ја губат својата битка во својата 
потрага по надежта?

5. Замолете некој кој е подготвен да зборува за тоа и да ви ги опише 
моментите во кои очајот и искушенијата го довеле до тоа да ја 
изгуби верата и надежта? Што предизвикало пресврт во животот 
на таа личност? Што можеме да споделиме едни со други, а би 
можело да ни помогне во моментите на сомневање и очај?
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САБОТА, 13 август 2022
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13-19 август 2022

ГЛЕДАЊЕ НА НЕВИДЛИВИОТ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Римјаните 8,28-39; 
Јован 14,1-14; Ефесјаните 1,18-23; Исаија 40,27-31.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Со вера тој го напушти Египет не 
пла шејќи се од царскиот гнев, зашто веруваше во Оној Кој не се 
гле даше, како да Го гледа“ (Евреите 11,27).

ДефиницијатазаверавоПосланиетодоЕвреитесекогашпретставу-
вапредизвик.„Авератаетврдаувереноствоонанакоесенадевамеи
убедувањезанештата,штонесегледаат“(Евреите11,1).Какоможеме
дабидемесигурнивонештоштонегогледаме?Сепак,токмутоаго
илустрираМојсејвонашиотстихштотребадагозапомниме:„Зашто
верувашевоОнојКојнесегледаше,какодаГогледа“.Тојистрајал
затоаштоговидел„ОнојКојнесегледаше“(Евреите11,27).

Уштепоголемпредизвикекогаќесфатимедекасмеповиканидаго
гледаме„Онојштонесегледа“несамоводобривремиња,тукуособе-
нотогашкогасèќетргненаопаку.Затоаниепотребнавера,сличнана
Христовата,којаморадабидеобликуванаодвистинатазаБогаиза
Божјотоцарство.ВистинатазадобринатананашиотОтец,засилата
штосенаоѓавоИсусовотоиме,засилатанавоскресениетоиБожјото
сочувствосесуштинскивистиникоиќениовозможатдабидемесилни
когаќесенајдемевоневолјаивоискушениедасесомневамевосè.

КоивистинизаБогаможатданипомогнатдаистраемедурииво
најлошитеситуации?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 14 август 2022

ПРЕГОЛЕМАТА ВЕЛИКОДУШНОСТ НА НАШИОТ ОТЕЦ

„АкоБогнавистинамесака,тојсигурнобинаправилзамене_____
________________________________________________________!“Се
прашувамколкупатитаамисланипрелеталанизглавите.Гигледаме
нашитеоколностиитогашпочнувамедасепрашувамедалиБогна-
вистинанèсака,затоаштоакоТојнѐсака,работитебибилепоинакви.

Постојатдвепричиникоичестонèнаведуваатдасесомневамево
Божјатадобрина.Прво,когаимаметоплажелбавосрцетоиумотза
нештозакоеверувамедекаедобро,можеданиизгледаапсурднапо-
мислатадекаБогсаканештопоинакузанас.Второ,можемедасепо-
сомневамевоБожјатадобринааконашетоискуствоеспротивнонаона
воштоверуваме.Аконештоизгледадобро,илинигоди,илинизвучи
добро,илиимадобарвкус,тогаштоаморадабиденавистинадобро.Но
аконеможемедагоимаметоа,тогашмуселутименаБога.

Тогашвератадоаѓанасцена.Вератадоаѓадоизразтокмувооние
моментикогасмевоискушениедасепосомневамевоБогаивоНего-
ватадобрина.
Римјаните 8,28-39 е моќен текст кој ја опишува Божјата добрина 
кон нас. Што можеме да најдеме во овие стихови што ни помага да 
го заштитиме нашиот ум од сомневање во Божјата добрина?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ВоРимјаните8,32наоѓамеважнапоракакојамногунипомагадане
станемеобземениоднашитеоколности.„АкоБогнеседвоумелда
ризикувасèзарадинас,дајаприфатинашатасостојба,дасеизложина
најлошотоиспраќајќигосвојотсопственСин,ималинештодругошто
Тојнебинаправилдарежливоивеликодушнозанас?“(MessageBible)
ОдкадениеидејатадекаБогнајпрвогоиспратилИсусадаумрезанас,
апотоастаналскржавизлобен?

ТоазначидекавистинатазаБожјатавеликодушностконнас,којасе
огледувавоХристоватасмрт,бимораладаимапосилновлијаниеврз
нашеторазмислувањеотколкуситеневолјипредизвиканиодсомнежите.
Како може вистината (за Божјата добрина) да има посилно влијание 
врз вас од вашите сомнежи? Поминете малку време размислувајќи 
за фактот дека Бог го дал Исуса да умре наместо вас и дека оваа 
неверојатна великодушност кон вас се манифестира до ден-денес 
на безброј различни начини. Како влијае тоа на вашата вера?
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ПОНЕДЕЛНИК,15 август 2022

ВО ИСУСОВО ИМЕ

„Ако посакате нешто во Мое име, Јас ќе го направам“ (Јован 14,14).
Исуснемауштедолгодабидесоучениците.Тој,којимбилподдрш-

каиохрабрување,сеподготвувалдаодинанебото,аученицитесе
чувствувалемалкузбунетиибеспомошни.Сепак,иакотиевеќенема
даможатфизичкидаговидат,Исусимдализвонредноветување.

ПрочитајтеЈован14,1-14.Споредстиховите13и14,Исусветува
декаќенаправизанас„сèштобарамевоНеговоиме“.Затоанакрајот
однашитемолитвиречисисекогашдодаваме:„ВоиметонаИсусаХри-
ста,амин“.
Додека го изговараме ова, што обично мислиме дека тоа значи? Што 
мисли Исус кога нѐ поттикнува да се молиме вака? Кои навестува-
ња во овие стихови ни помагаат да разбереме што сака Тој да каже?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Когаупатувамебарање„воИсусовоиме“,можемедабидемесигур-
нидекацелатанебеснамашинеријаработивонашаполза.Можебине
гигледамеангелитевоакцијанасекадеоколунас,но,тиесетука–исп-
ратениоднебесниотпрестолдагиисполнатнашитебарањавоимето
наИсус.

Понекогаш,когаќесепомолимевоИсусовоиме,гиотворамеочите
иочекувамесèоколунасдабидепоинаку–носèизгледаисто.Меѓутоа,
иакоБожјатасилапонекогашсепројавуванадраматиченначин,како
тогашкогаИсусјасмирилбурата,тааможедадејствуваивотишина,
незабележливо,какокогагопоткрепилаИсусавоГетсиманија.Можеби
нештодраматичнонемадасеслучиведнаш,нотоанезначидекаБог
неработивонашаполза.
Прочитајте повторно Јован 14,1-14. Додека читате, замислете го 
Исуса како директно ви се обраќа вам, лице в лице. Каква надеж и 
охрабрување можете да извлечете од овие ветувања? Во исто време, 
запрашајте се: „Кои детали во мојот живот можат да застанат на 
патот да ги исполнам тие ветувања во моја полза? Кон какви про-
мени треба да се стремам во моето срце?
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ВТОРНИК, 16 август 2022

СИЛАТА НА ВОСКРЕСЕНИЕТО

Воскресениетогорешавапроблемотсочовечкатанемоќ.Когаста-
нувазборза„животот,смрттаивоскресениетонаИсус“,честоразми-
слувамезатоадекаНеговатасмртбиланастанкој,возаконскасмисла,
нèнаправилправеднипредБога.Итоа,серазбира,евистина.

Меѓутоа,Воскресениетомудодаваеднаспецифичнадимензијана
спасението.Исусовотовоскресениеимасмисланесамозатоаштони
покажувадекаедендениниеќевоскреснемеодмртвите.Воскресение-
тогодонелоИсусаоддеснатастрананаОтецот,напозицијанамоќи
авторитет.ИтокмуоваасиланавоскресениетоеистатасилаштоБог
нијаставанарасполагањеденес!
Во Ефесјаните 1,18-23, Павле зборува за Божјата сила. Што нè учат 
овие стихови кога станува збор за силата на Воскресението? Каква 
надеж и какви ветувања можете да најдете за себе во овие стихови?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ПавлесемолиЕфешанитедаразбератнекоивистиникоиможат
правилнодасесогледаатсамособожественапомош:(1)декаиманадеж
вопреобразувањетоивечнатаиднинанакојанèповикуваИсус;(2)за
даможемедајаспознаемесилаташтодејствувалавонашакорист.

Павлепотоасеобидувадаопишеколкуечудеснатаасила.Силата
штониедостапнаденесеистаташтоговоскресналаИсуса!Инесамо
штотааГоподигналаодземјатаиГовратилавоживот,тукуиГопо-
ставилавоположбанамоќоддеснатастрананаОтецот.

Но,Павленезастануватука.ВоскресениетонемудалонаИсуса
каквабиломоќ,тукумоќдавладееидаобезбедисèштомутребана
Неговиотнарод–низцелатавечност!
Запишете во кои области од вашиот живот ви е потребна силата на 
воскреснатиот Исус. Кога ќе завршите, молете се оваа сила да се 
примени на сите оние области каде што ви треба помош. Во исто 
време, размислете што е тоа што би можеле подобро да го направи-
те, какви одлуки би можеле да донесете, а на таа сила би ѝ овозмо-
жило да дејствува послободно во вашиот живот?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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СРЕДА, 17 август 2022

ПОДГОТВЕН ДА ГИ ПОНЕСЕ СИТЕ НАШИ ГРИЖИ

Некоилуѓевосвојотдомимаатплочанакојапишува:„Зоштодасе
молитекогаможетедасегрижите?“Секогашзнаеданиизмаминасмев-
ка,затоаштосмесвеснидекаисамитесеоднесуваметака–честосе
грижиме,наместодамупристапименаБогаидамугиизнесемесвоите
грижи.

Некоједнашрекол:когаживототнистанувапремногузаплеткан,
требадамугопредадеменаБогаидаГооставимедагиодврзејазлите.
АколкусамоБогкопнеедагонаправитоазанас!Сепак,чудноешто
успевамедаседржимезанашитепроблемидодеканепрепукнеме.Зо-
шточекамеданѐобземеочајотпреддамупристапименаГоспода?
Прочитајте го текстот 1. Петрово 5,7. Петар го цитира Псалм 55,22. 
Која е основната порака за нас? Видете исто така Матеј 6,25-33.
_______________________________________________________________________________

Стихот1.Петрово5,7емногуедноставен.Вонегонемаскриени
пораки;тојзначитокмутоаштогокажува.„Фрли“значитокмутоа–
фрла,предава–такаштоонаштопредизвикуваболкаизагриженост
немаповеќеникакваврскасонас.Но,секако,ниенегофрламенашиот
товаркадебило.Нашатагрижанеисчезнувавопразнината.Мугопре-
даваменанашиотОтецкојенанебесатаикојветувадекаќегореши.
ТокмузаовазборуваИсусвоЕвангелиетоспоредМатеј.Тоанеенеш-
тоштоетешкодасенаправи.Напротив.Проблемотештониизгледа
премногулесно,премногудоброзадабидевистинито.

Причинатазазагриженостможедабидеразлична.Тоаможедабиде
притисокнаработа.Неочекуванакритика.Чувстводекасменепожелни
инесакани.Здравствениилифинансискигрижи.Чувстводеканесме
доволнодобризаБога.Когаверувамедеканениепростено.

Каквиидасенашитепроблеми,еднаодпричинитезоштоседржиме
дониветоаштомислимедекаможемедагирешимеподоброодкој
билодруг.Меѓутоа,Петарнѐпоттикнувадајапреиспитамесекојатак-
вамисла.ПричинатапорадикојанетребадасегрижимеетоаштоБог
сегрижизанас.АдалиТојсèуштесегрижидоволнозадаинтервени-
ра,дуриикогасменаработнаразводилисечувствувамецелосно
бескорисни?БиблијатавелидекаБогдоволносегрижизанасидекае
подготвенданаправипресвртвосекојаситуација.
Што ве загрижува во овој момент? Колку и да се оправдани овие гри-
жи, колку и да се мачни, има ли нешто што е премногу тешко за Госпо-
да? Можеби нашиот најголем проблем е тоа што, иако веруваме дека 
Бог знае што нè мачи и може да го поправи тоа, сепак не веруваме 
дека Тој ќе го реши како што ние би сакале. Задржете се на оваа по-
следна мисла и запрашајте се колку е таа вистинита во вашиот живот.
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ЧЕТВРТОК, 18 август 2022

ВЕРНИ ДУРИ И ТОГАШ КОГА БОГ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ

Помислатадеканикојнесегрижизатоаштонисеслучуваемногу
непријатна.Но,помислатадекаБогнезнаеилинесегрижизанасе
најнепријатнотонешто.

НаЕвреитекоибилепротеранивоВавилон,имизгледалодекаБог
несегрижимногузанивнатаситуација.Тиесèуштебилепрогонети,и
сèуштесечувствуваленапуштениодГосподапорадинивниотгрев.Но,
ипокрајтоа,Исаијаимдаваутешнизборови.Исаија40главаепрекра-
сентекствокојпророкотмузборувананародотнамногутрогателен
начинзанивниотБог:„КакопастирќегопасеТојстадотоСвое:јаг-
нињатаќегиземеТојворацетеиќегиносинаградитеСвои,игриж-
ливоќегиводидоилките“(Исаија40,11).Меѓутоа,потолкувреме,
прогонетитесипомислиле:Кадеси,Господе?Негледаменикаковдоказ
декасèуштеситука–илидекасегрижиш!
Прочитајте го текстот Исаија 40,27-31. Како Исаија го опишува 
Бо га? На кои начини овој опис на Бога требало да ги утеши додека 
си велеле: „Патот ми е скриен од Господ, делото мое е заборавено 
пред мојот Бог“ (Исаија 40,27)?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ДругагрупаприпадницинаБожјиотнарод,коиверојатномислеле
деканивниотпатескриенодБога,сенаоѓавоКнигатазаЕстира.Вотаа
книгаБогнесеспомнуванитуеднаш.Меѓутоа,целатадрамасеодвива
околуБожјатаинтервенцијадагоспасисвојотнарододнеотповикли-
ватанаредбасокојатиебилеосуденинауништување.Тааприказнане
опишувасамонастаниодминатото.Симболизираедновремевоиднина
когаБожјиотнародповторноќебидепрогонетикогаповторноќебиде
прогласензаконзанивноуништување(Откровение13,15).Можетели
дазамислитеколкулеснобилодасезаклучидека,соогледнапостоеч-
ките,страшниоколности,Богсигурногонапуштилсвојотнарод?Но,
нетребадасеплашиме.ИстиотБогштогиспасилсвоитеизбранициво
сторијатазаЕстира,повторноќегиспасивопоследнатакриза.
Читавме како Исаија им го опишал Бога на изгнаниците. Како би 
им го опишале Бога на оние кои мислат дека Бог отишол и ги на-
пуштил? Како би ги научиле да гледаат со очите на верата и да не 
се потпираат на она што можат да го забележат околу себе со свои-
те две очи?
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ПЕТОК, 19 август 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПророци и царевиодЕленаВајт,прочитајтегопоглавје-
тосонаслов„ВовреметонацарицатаЕстира“,стр.598–606(оригинал).

„ЗарБогнереколдекаќеимгодадеСветиотДухнаониештоГо
бараат?ИзартојДухнеевистински,прав,реаленводич?Меѓутоа,
некоилуѓеизгледааткакодасеплашатдагодржатБогазазбор,како
тоадаедрскостоднивнастрана.ТиесемолатнаГосподадагипоучи,
асепаксеплашатдаверуваатвоБожјатаречидагоприфататфактот
декасмепоучениодНего.Додекамупристапуваменанашиотнебесен
Таткопонизно,сопоучливдух,подготвениижелнидабидемепоучени,
зоштодасесомневамедекаБогќегоодржисвоетоветување?Несме-
еменитузамоментдасесомневамевоНегоинатојначиндамунане-
сувамесрам.КогасестремитедајазапознаетеБожјатаволја,вашиот
делвоработатасоБогаедаверуватедекаќебидетеводени,насочувани
иблагословенивоизвршувањетонаНеговатаволја.Можеби,поради
недостатокнадовербавосамитесебе,ќемислимедекапогрешносме
гипротолкувалеНеговитеучења,нодуриитоаможемедагонаправи-
мепредметнамолитва,идаМуверувамеидапродолжимедаМуве-
рувамедокрај,декаНеговиотСветиДухќенѐводидагитолкуваме
НеговитеплановиидејствувањетонаНеговотопровидение“(Елена
Вајт,Manuscript Releases,кн.6,стр.225).

„Восудиротсосомневањатаиспротивставенитевлијанија,верата
станувасѐпосилна.Искустватастекнативотаквитеискушенијасе
подрагоценидурииоднајскапоценитекамења“(ЕленаВајт,Сведоштва 
за црквата,кн.3,стр.555).

1. Разговарајте како класа за сето она во што веруваме, а не го гле-
даме – она за кое знаеме дека постои, но е надвор од нашето видно 
поле. Како ова може да ни помогне да разбереме што значи да се 
види „Оној што не се гледа“?

2. Разговарајте за последното прашање во проучувањето предвидено 
за среда. Колку често запаѓаме во таква ситуација? Како можеме 
да бидеме сигурни дека Господовиот пат е најдобар, дури и ако не 
е секогаш тоа што ние би го сакале?

3. Ако „во судирот со сомневањата и спротивставените влијанија, 
верата станува сѐ посилна“, и ако тоа води до нешто исклучително 
вредно, „подрагоцено дури и од најскапоцените камења“, како 
треба овие тврдења да го обликуваат начинот на кој гледаме на 
таквите судири?

4. Повеќето од нас имале можност да видат луѓе, дури и христијани, 
во ситуации чиј исход, барем од наша перспектива, бил страшен. 
Се случило најлошото што сме можеле да го замислиме, и покрај 
молитвите и напорите во најдобра насока. Како да го разбереме 
ова во светлината на она што сега го проучувавме?
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САБОТА, 20 август 2022
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аЛекција 9
20-26 август 2022

ЖИВОТ СО КОЈ СЕ ПРОСЛАВУВА БОГ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Филипјаните 4,4-
7; Исус Навин 5,13-6: 20; Псалм 145; Дела 16,16-34; 2. Летописи 
20,1-30.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Радувајте се секогаш во Господ, и пак 
ќе речам: радувајте се!“ (Филипјаните 4,4)

ЛесноедавоскликнувамеодрадостконГосподакоганавистина
чувствувамерадост.Но,коганениодидобро,когаќесенајдемево
ситуациикаквиштониетешкодагизамислиме,когарастежештината
наискушението,тогашнеетолкулесно.Меѓутоа,токмутогаштреба
–можебиповеќеодкогабило–дагославимеБога,бидејќиславопоите
сеонаштонипомагадајазачуваменашатавера.

Инавистина,славењетонаБогаможедагипреобразиинајтемните
околности,можебиневосмисладасепроменифактичкатасостојбаво
којасенаоѓаме,тукуданѐпроменинасилуѓетооколунаснаначиншто
ќенипомогнедасесоочимесопредизвиците.

СлавењетонаБогаеверанадело.Можебинемаданиизгледасеко-
гашприродно,нокогаќесенавикнемедагославимеБоганатојначин
штотоаќeстанеприроденделоднашиотживот,тогашпеснатаво
славанаБогаимамоќидапреобратиидапобеди.

Штоеславопој?КакоможеславопојотконБогадастанемоќнодухов-
нооружјевотешкиоколности?КакоможепохвалатанаБогданѐпро-
менинасиприликитеоколунас?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 21 август 2022



РАМКА ЗА ПРОСЛАВУВАЊЕ

ГолемиотрускиписателФјодорДостоевскибилосуденнасмрт,но
казнатавопоследенмоментмубиласменета.Наместотоа,тојпоминал
годинивозатвор.Зборувајќизасвоетозатворскоискуство,тојнапишал:
„Верувајдокрај,дурииакосителуѓезаталкаатитиостанешединстве-
ниоткојеверен.ИтогашпринесимујасвојатажртванаБогаифали
Говосвојатаосаменост“.

Вопретходнителекции,веќезабележавмедекаПавлетрпелневе-
ројатнопротивењеипрогонство.Асегаседелворимскиотзатвор.Се-
пак,тојнебилдепресивен.Напротив,тојсополетпишувалзадаги
охрабриверницитевоФилипи!
Прочитајте Филипјаните 4,4-7. Што мислите, како можел Павле да 
напише нешто такво кога и самиот бил во затвор? Кои се клучеви-
те за стекнување на „мирот Божји“ ги наоѓаме во овој текст?
_____________________________________________________________

Едноедасерадувамекогасèодидобро.Но,Павленѐпоттикнува
секогашдасерадуваме.Тоаможедазвучичудно.Акогосфатимебук-
валноонаштогопишуваПавле,ќенајдемедвеважнипоракизанас.

Прво,акосакамесекогашдасерадуваме,тоазначидекатребадасе
радувамедуриитогашкогаоколноститененидаваатмногупричина
дагоправиметоа.Второ,акосакамесекогашдасерадуваме,значи
декаќетребаданаучимедасерадувамеивомоментикогавоопштоне
ниедотоа.

ПавленèповикувадагославимеБога,иакопонекогаштоаможедани
изгледасосеманеприродно.Тоаможеданиизгледадуриинеразумно.
Но,какоштоќевидиме,токмупорадитаквитемоменти,когатоанисе
чининеразумно,ниесмеповиканидасерадуваме.Содругизборови,
славењетонаБогаечиннаверата.Какоштовератанесезаснованаокол-
ноститевокоисенаоѓаме,тукунавистинатазаБога,такаиславењетона
Богаенештоштонегоправимезатоаштосечувствувамедобро,туку
порадивистинатазатоакојеТојиштониветил.Чудесноештотокму
овааверапочнувадагиобликуванашитемисли,чувстваиоколности.
Која вистина за Бога ја препознава Павле во текстот што го проу-
чувавме денес – вистина која го натерала да се радува, дури и во 
затвор? Направете кратка листа на Божјите атрибути за кои знаете 
дека се вистинити. Потоа читајте ја таа листа и славете го Бога за 
секоја од наведените ставки. Како тоа ги менува вашите чувства и 
вашиот поглед на околностите во кои се наоѓате?
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ПОНЕДЕЛНИК, 22 август 2022

МОЛИТВАТА ГИ РУШИ ЅИДОВИТЕ

Воанглискиотјазикпостоиизрека:„Сестави(собоја)воќош“.За-
мислетедекабојадисатеподвонекојасоба,апотоасфаќатедекасте
заробенивоќошетоинеможетедаизлезете–освенаконепреминете
прекусвежатабоја.Морадаостанететамудодекасèнесеисуши!

Понекогашсечиникаконашатавераданѐтуркавоќош.Запаѓаме
воодреденаситуација,апотоа,какосвежатабојанаподот,нашатавера
нѐ„заробува“.Јаразгледувамеситуацијатаиморамеилидагоотфрли-
меБога,вератаисèонанаштосмесепотпирале,илинашатавераќенè
принудидагоприфатимеонаштоизгледаневозможно.

БоггивтералИзраелцитевоќош.По40годиниталкањевопустина-
та,Тојнегиодвелнапусти,мирнитревници.Гиодвелдоеденоднај-
силноутврденитеградовивоцелатаобласт.Потоаморалешестденаво
тишинадаодатоколуЕрихон.ИнаседмиотденБогимреколдавика-
ат–итоавикање,заедносотрубите,имдонелопобеда.
Прочитајте го текстот од Исус Навин 5,13 - 6,20. Што сакал Бог 
Израелците да научат?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Силнотовикањенегипредизвикаловибрациитеодкоисеурнале
ѕидовите.КогаБоггиповикалИзраелцитеда„викаат“,тоабилистото
викањезакоепишуваДавидвоПсалм66:„ВоскликниМунаБога,Земјо
цела!“ВоспејтегоиметоНегово,воздајтеМуславаипохвала!“(Псалм
66,1.2).Тоавикање,всушност,билопрославувањенаБога!Пошест
денагледањевомасивнитеѕидови,сигурнозаклучиледекасамитене-
маатникаквишансидагиурнат.
Како оваа мисла ни помага да го разбереме значењето на стихот 
Евреите 11,30?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Когасеподготвуваданаправинештонововонашиотживот,Бог
можебиќетребаданèдоведепредЕрихон,затоаштотребаданèнаучи
декасилатазапобеданележивонашатасилаистратегии.Сèштони
требадоаѓаоднекаденадвороднассамите.Затоа,штоидасенаоѓа
преднас,колкуиданиизгледанесовладливо,нашатаулогаесамода
гославимеБога–изворотнасѐштонитреба.Тоаеверанадело.
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ЖИВОТ СО КОЈ ГО ПРОСЛАВУВАМЕ БОГА

СлавењетонаГосподанеенештоконштосмесклонипоприрода,
дуриивоповолниприлики.Аколку,пак,ниепотешкокогаусловитесе
лоши?Сепак,тоаеонаштосмеповиканидагоправиме.Славењетона
Богаенештоштотребадагопрактикувамесѐдодека,одповременаак-
тивност,непрерасневоатмосферавокојаживееме.СлавењетонаБога
нетребадабиденекојпосебенчин,тукупопрвопосебенначиннаживот.
Прочитајте Псалм 145. Кои причини Давид ги наведува за да го 
сла ви Бога? Во која смисла зборовите од тој псалм би требало да 
бидат и наши сопствени?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ГолемиотбританскипроповедникЧарлсХадонСпурџоннапишал
книгасонасловThe Practice of Praise(„НавикатадасеславиБог)“.Се
заснована7.стиходспоменатиотпсалм.Врзоснованатојкратокстих,
Спурџоннигопривлекувавниманиетонатриважнидеталикоиможат
данипомогнатдаизградименавикадагославимеБогавонашиотживот.

1. Славењето на Бога се вежба со гледање наоколу. Аконепогледнеме
околунасзадајаувидимеБожјатаголемина,немадаимамепричина
даГославиме.Штоможетедазабележитевосоздадениотсветштое
достојнозапофалба,какоубавинатанаБожјитетворби?Штоможете
дазабележитеводуховниотсветштоедостојнозапофалба,какорас-
течкатаверанаеденмладхристијанин?

2. Славењето на Бога се вежба со сеќавање на она што сме го виделе.
Акосакамедаживеемевоатмосферанаславопои,морадасепотсетиме
напричинитезатоа.Накоиначиниможемедасепотсетименаголеми-
теработизаБога(например,сосмислувањеновиритуалиилисимболи
коиќенèпотсетуваатнаНеговитедела)заникогашданејазаборавиме
НеговатадобринаивистиназаНего?

3. Славењето на Бога се вежба со зборување за Него.Славењетона
Боганеенештоштотребадасеодвивасамовонашатаглава.Тоатреба
дасеизлеваоднашитеусниидабидечујнозалуѓетооколунас.Накои
причиниможетедасесетитезадагофалитеБогагласно?Каквовлија-
ниеможедаиматакватапофалбаинакого?
Земете молив и хартија и поминете малку време обработувајќи ги 
тие три точки. Што можете да преземете за да ја развиете навиката 
да го славите Бога во својот живот?
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СВЕДОК КОЈ ПРИДОБИВА

ВобиблискатакнигаДеланаапостолите,славањетонаБогаимало
восхитувачкиефектврзониештотоагослушале.ПрочитајтеДела
16,16-34.Откакобилесоблечениисуровопретепани,ПавлеиСила
билефрленивозатвор.Немалокојдаимставимелемнанивниоттеш-
коизранетгрб.Воголемифизичкиболкиисонозетевосинџири,тие
билесместенивотемницанавнатрешниотзатвор.Итогаш,додека
другитезатворенициседелеислушале,ПавлеиСилапочналедасе
молатидапеат.

Поземјотресот,откакооткрилдеканиПавле,ниСила,нитунекој
оддругитезатвореницинеизбегале,затворскиотчувар„побарасветло,
истрчаирастреперенпаднапредПавлеиСила;па,откакогиизведе
надвор,рече:’Господари,штотребаданаправам,задасеспасам?‘“
(Дела16,29.30)
Зошто овој настан го натерал затворскиот чувар целото свое вни-
мание да го насочи на сопствената потреба за спасение? Што ми-
слите, каква улога играле молитвите и песните на Павле и Силата 
во тоа што затворениците не избегале и што овој човек се преобра-
тил заедно со целото свое семејство?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
НеверојатнаепомислатадеканашетославењенаБогаможедаја

преобразивечнатасудбинанаониештосеоколунас.АкоПавлеиСила
седелевомракотмрморејќиижалејќисе,какоштотоаобичногоправат
затворениците,далимислитедеканекојбибилспасентааноќ?

Незнаемештосеслучилосозатворскиотчуварисонеговотосе-
мејствоподоцна,номожетелидагизамислитекакогичитаатзборови-
тенаПавлеиспратениоддругзатвор– одонојвоРим:„Заштовамви
седадедарпорадиХристоснесамодаверуватевоНего,тукуида
страдатезаНего,борејќисесоистатаборба,какваштовидовтевомене
исегаслушатезамене“(Филипјаните1,29.30)?Акогопрочиталетоаи
акосепотсетилекакострадањетонаПавленимимдонелорадост,тоа
сигурногиисполнилонивнитесрцасопеснаиимдонелоновпоттикда
Муостанатверни,безогледнацената.
Што мислите, на кого би можела пофалната песна од вашето срце 
да влијае да го прифати Бога? Направете свесен напор да го слави-
те Бога послободно и поотворено во присуство на другите луѓе. 
Ни когаш не знаете какво позитивно влијание може да има тоа.
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ОРУЖЈЕ KOE ОСВОЈУВА

Прочитајтеготекстот2.Летописи20,1-30.КакоштооткрилЈосафат,
славењетонаБогаемоќнооружје.Откакодобилизвештајдека„големо
мноштво“доаѓапротивнего,Јосафатнесезалеталведнашвовоен
поход,туку„госвртелицетосвоеиГопобараГоспода“(2.Летописи
20,3).КоганародотнаЈудадошолвоЕрусалимнапост,Јосафатјаприз-
налреалностанаситуацијата,велејќи:„Заштониенемамесилапротив
тоаголемомножество,штонèнападналоинезнаемештодаправиме;
ноочитенисеконТебе“(2.Летописи20,12).
Кога ќе видите како ви се приближува „големо мноштво“, каква е 
вашата инстинктивна реакција? Врз основа на Јосафатовиот одго-
вор во текстот 2. Летописи 20,3-12, што можете да научите за справу-
вањето со надмоќните противници?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

КогаДухотГосподовсеспуштилнапророкотЈазил,тојсмелообја-
вил:„Овојпатнемавиедасеборите:застанете,стојтеигледајтего
спасениетоодГоспод,штовисеиспраќа.ЈудоиЕрусалиме,неплашете
сеинестравувајте!Излезетеутрепротивнив,иГосподќебидесовас“
(2.Летописи20,17).Поова,тиегославелеБогаиМупеелеславопои
„сомногувисокглас“(2.Летописи20,19).ИакоБогималнамерадасе
боризанив,тиесепакмораледаизлезатидасесоочатсонепријателот.

Тоанебилобиченвоенмарш.Јосафатгоповикалхоротдамупее
похвалинаГосподадодекавојскатасередела.„Икогапочнаадавоск-
ликнуваатидаМупеатславопои,Господпредизвиканесогласностмеѓу
Амонците,МоавцитеижителитенагоратаСеир,штојабеанападнале
Јудеја,итиебеаразбиени“(2.Летописи20,22).Споредавторотнатек-
стот,Богинтервениралтокмувомоментоткогатиепокажалевераво
Неговотоветување,пеејќи:„ФалетеГоГоспода,заштомилостаНегова
езасекогаш!“(2.Летописи20,21).
Прочитајте го повторно текстот 2. Летописи 20,1-30. Кои духовни 
принципи ги наоѓаме овде, а можеме да ги примениме на сопстве-
ното одење со Бога, особено во моменти на искушенија и стрес?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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ПЕТОК, 26 август 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПророци и царевиодЕленаВајтпрочитајтегопоглавјето
„Јосафат“,стр.190-203оригинал,авокнигатаПатријарси и пророци, 
поглавјетосонаслов„ПадотнаЕрихон“,стр.487-498оригинал.

„Тогаш,дагивоспитуваменашитесрцаинашитеуснидаискажу-
ваатславанаБогазаНеговатанеспоредливаљубов.Дагивоспитуваме
нашитедушидабидатполнисонадежидаостанатвосветлинаташто
блескаодкрстотнаГолгота.Никогашнетребадазаборавимедекание
смедецананебесниотЦар,синовииќеркинаГосподанадвојските.
НашапредностесмиреноданајдемепочинкавоБога“(ЕленаВајт,Во 
потрага по подобар живот,стр.253оригинал).

„ИдодекајасгообожавамигославамБога,сакамивиедагопросла-
витесомене.ФалетегоГосподадуриикогаќезападнетевотемнина.
ФалетеГодуриивоискушение.‘РадувајтесесекогашвоГоспода‘,вели
апостолот;’Ипаквелам:радувајтесе‘.Далитоаќедонесенезадоволство
итемнинавовашетосемејство?Не,навистина;ќевнесесончевизраци.
Такаќегисобиратезрацитенавечнатасветлинаодпрестолотнаславата
иќегираспрснетеоколусебе.Дозволетемидавеохрабрамдасевпрег-
нетевотааработа.Ширетејатаасветлинаиживотоколусебе,несамона
вашиотсопственпат,тукуинапатотнаониесокоиседружите.Вашацел
некабидедагинаправителуѓетооколувасподобри,дагииздигнувате,
дагинасочуватеконнеботоиславатаидагинатератедајабараат,пред
онаштоеземно,вечнатасуштина,бесмртнотонаследство,непропадли-
вотобогатство“(Е.Вајт,Сведоштва за црквата, кн.2,стр.593,594).

1. Каква улога има заедничкото славење на Бога во животот на еден 
христијанин? Како би го опишале обожавањето на Бога во ваши-
те саботни служби? Дали е проникнато со поттик? Дали ги охраб-
рува луѓето да му останат верни на Бога среде искушенија и тра-
уматични настани? Ако не, што би можело да се преземе?

2. Што значи тоа: „Фалете го Господа дури и кога ќе западнете во 
темнина“, или „Фалете Го дури и во искушение“? Како може сла-
вењето на Бога да ни помогне во таквите ситуации?

3. Верниците нека сведочат за тоа како обожавањето на Бога влија-
ело на нивниот живот. Што можете да научите од искуствата на 
другите луѓе?

4. Изберете како класа некој псалм на похвала и поминете време 
читајќи го. Што дознавате за славењето на Бога? Какво влијание 
има прославувањето врз вашата вера?
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САБОТА, 27 август 2022
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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА

Лекција 10
Од 27 август до 2 септември 2022

КРОТОСТ ВО ПЕЧКАТА НА НЕВОЛЈИТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Езекиел 24,15-27; 
2. Мојсеева 32,1-14; Матеј 5,43-48; 1. Петрово 2,18-25; Псалм 62,1-8.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Блажени се кротките, зашто тие ќе ја 
наследат земјата! “ (Матеј 5,5)

Збороткротокнесекористичесто,освенможебикогачитамеза
МојсејилигипроучувамеБлаженствата.Неетешкодасевидизошто.
Кроткостаседефиниракако„поднесувањенанавредисотрпениеибез
гнев“.Нееничудоштоденеснеслушамемногузатоа,бидејќитешко
декаовааособинабиможеладасепочитувавонашатакултура.Поне-
когашБиблијатагопреведуватојзборкако„понизност“.Асепак,по-
низностанеекарактернаособинакојаповеќетокултуријасметаатза
пожелна.

Сепак,кротоста–поднесувањетонавредитрпеливоибезогорченост,
ееднаоднајважнитекарактеристикинаИсусинеговитеследбеници.
Меѓутоа,ованеецелсамапосебе:кроткостанадухотможедабиде
моќнооружјеворацетенаониештосенаоѓаатсредеболкаистрадање.
Навистина,неволјатаеодличнаможностдасенаучимедаимамекрот-
косрце,бидејќикогасмекроткиипонизни,можемедабидемемоќни
сведоцинаБога.

Каководноспостоимеѓустрадањетоикроткоста?Какоможеме,вона-
шатакротостипонизност,даимсведочименадругите?Вокојасмисла
кротостазаеденхристијаниннавистинаможедабидесилаанеслабост?
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НЕДЕЛА, 28 август 2022

ПРЕКРШЕН ЛЕБ И ПРОЛЕАНО ВИНО

Освалд Чемберс рекол дека ние треба да станеме „прекршен леб и 
пролеано вино“ за другите. Што мислите, што сакал да каже со ова?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

НизцелатаБиблијанаоѓамепримериналуѓекоибиле„скршени“за
даимслужатнадругите.Мојсејбилповикандаиздржибескрајнина-
падинаозборувањаикритикидодекаговоделнародотвоВетената
земја.Јосифбилповиканнапатувањекоевклучувалопредавствои
затвор,преддабидепоставеннависокапозицијавоЕгипет.Восекој
случај,БогдозволилодредениситуациизадаможеживототнаНего-
виотнароддастанеурнекнаНеговатамилостигрижа,несамозаса-
митенив,тукуизадобротонадругите.Богможеданѐискористина
истначин.Лесноедасебиделутилиповреденвотаквиситуации.Но,
какоштозабележавмевчера,кротостаеодБогададенаспособностда
сеподнесувааттаквитеситуации„сотрпениеибезогорченост“.
Прочитајте го текстот Езекиел 24,15-27. Што се случувало таму? 
Зошто Езекиел морал да помине низ оваа неволја?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ВоЕзекиел24,24,Богвели:„АЕзекилќевибидезнакзасетотоа
штотојгонаправи,ивиеќегоправитетоа;икогаќесезбиднетоа,ќе
познаетедекаЈассумГосподБог.“ВрзоснованапримеротнаЕзекиел,
израелскиотнародтребалдасеуверивовистинатазатоакојеБог,
СуверенГоспод–итиеќејасогледааттаавистинакогапророштвото
штобилосимболичкипретставенопрекуживототнаЕзекиелќесеис-
полниикогасамитеќегидоживеатстрадањатасокоисесоочилпро-
рокот.Којзнаеколкулуѓеистотакаќеговидат„СуверениотГоспод“
благодарениенанасинашитестрадања?
Порано или подоцна, самиот живот го крши секого од нас. Кое жи-
вотно искуство ве скршило? Кои лекции сте ги научиле? Како 
може Господ да ја искористи вашата потиштена душа за да им по-
могне на другите луѓе?
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ПОНЕДЕЛНИК, 29 август 2022

ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА МИЛОСТ

Прочитајте 1. Мојсеева 32,1-14. Каква улога тука имал Мојсеј?
_____________________________________________________________

ОткакоИзраелцитепочналедамусепоклонуваатназлатнототеле,
Богзаклучилдекаотишлепредалекуинајавилдекаќегиуништииќе
направиодМојсејанов,големнарод.Меѓутоа,наместодајаприфати
Божјатапонуда,МојсејмусемолинаБогадапокажемилостконсвојот
народ–иБогпопушта.

Текстот2.Мојсеева32,1-14покренувадвеважнипрашања.Прво,
Божјатапонудадагоуништипобунетиотнародидагоблагослови
Мојсејабила,всушност,тестзанего.БогсакалМојсејдапокажеколку
сочувствоимаконтојбезнадежнонепослушеннарод.ИМојсејгопо-
миналтестот.КакоИсус,тојбаралмилостзагрешниците.Овдеоткри-
ваменештомногуинтересно:Богпонекогашќедозволидасесоочиме
сопротивење.Богпонекогашќедозволидасенајдемевоневолја,за
Тој,самитение,паицелатавселенаштонабљудува,даможемедасе
уверимеколкунавистинаимамесочувствоконониекоисетврдоглави.
Кои причини ги навел Мојсеј кога го замолил Господа да не го 
уништи Израел?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Второ,тојтекстпокажувадекапротивењетоинепослушностасе
повикдасеоткриеблагодатта.Милостаенајпотребнакогалуѓетонај-
малкујазаслужуваат.Итокмутогаш,коганајмалкујазаслужуваат,и
ниенајмалкусакамедајапокажеме.Но,гледамедекаМојсеј,дурии
откаконеговатасестраМаријагокритикувала,извикалконГосподада
јаисцелиодлепрата(4.Мојсеева12).КогаБогсеналутилнаКорејаи
нанеговитеследбеницииимсезаканилдекаќегиуништисите,Мојсеј
падналнаколеназадапосредувазанивнитеживоти.Аследниотден,
когаИзраелнегодувалпротивМојсејапорадисмрттанаиститетие
бунтовници,икогаБогсезаканилдекаинивќегиуништи,Мојсеј
повторнопадналсолицетоконземјатаигоповикалАронадагоочисти
народотодгревотсокадење(4.Мојсеева16).Восвојатакротост,во
својатакрајнанесебичностсредетааневолја,Мојсејбаралмилостза
ониекоивоопштонејазаслужувале.
Размислете за луѓето околу вас за кои мислите дека најмалку заслу-
жуваат милост. Како, со својата кротост и несебична понизност 
можете да бидете откровение на Божјата благодат за тие луѓе?
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ВТОРНИК, 30 август 2022

ДА ГИ САКАМЕ ОНИЕ ШТО НЀ ПОВРЕДУВААТ

Некоједнашрекол:„Затоа,дагисакаменашитенепријатели,не
значидекаоднассеочекувадајасакаменечистотијатаподкојасенаоѓа
бисер,тукудагосакамебисеротштолеживопрашината...Богненè
саказатоаштосмепоприродадостојнизаљубов,тукуниестануваме
достојнизаљубовзатоаштоТојнèсаканас“.
Кога ќе ги погледнете вашите „непријатели“, што обично гледате 
– бисер или нечистотија околу нив?

_____________________________________________________________

Прочитајте го текстот Матеј 5,43-48. Исус овде нѐ повикува да ги 
сакаме нашите непријатели и да се молиме за нив. Кој пример од 
природата ни е даден овде, а ни помага да разбереме зошто треба да 
ги сакаме нашите непријатели? Што нè учи Тој?

_____________________________________________________________

ВотекстотМатеј5,45,ИсусгонаведувапримеротнасвојотТатко
нанебесатазадаилустриракакотребадапостапувамесоониештонè
повредилеиможебинèводелевонајлошвидтешкиискушенија.Исус
велидекаНеговиотТаткоиспраќадождкакоблагословинадправед-
нитеинаднеправедните.АкоБогимдавадожддуриинанеправедни-
те,тогашкакотребадасеоднесувамеконнив?

Исуснесеобидувадакажедекасекогаштребаданегуваметопли,
нежничувстваконситеониекоинипредизвикуваатпроблеми,иакои
тоаеможно.Вооснова,љубовтаконнашитенепријателинетребада
сеогледувавочувстваташтогинегуваме,тукувоконкретнитепостап-
киштооткриваатгрижаиобѕирконнив.

Исусгозавршуваовојпасуссостихштопредизвикувамногуполе-
мики:„БидетесовршеникакоштоесовршенвашиотОтецнебесен“
(Матеј5,48).Меѓутоа,неговотозначењеесосемајаснокогасесогледу-
вавоконтекст:ониекоисакаатдабидатсовршеникакоштоесовршен
Бог,морадапокажуваатљубовконсвоитенепријателикакоштоБог
покажуваљубовконсвоите.ДасебидесовршенвоБожјиочи,значида
гисакамеониештонисепротиват,атоабаракротостнасрцетошто
самоБогможеданијададе.
Имајќи ја на ум нашата дефиниција за кротост („поднесување на 
навредите со трпение и без огорченост“), наведете ги промените што 
мора да ги направите за да му дозволите на Господа да ви подари 
таква кротост на срцето која ќе ви помогне да имате правилен став 
кон „ непријателите.“
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СРЕДА, 31 август 2022

ЗАТВОРЕНА УСТА

Најмоќнитепримеринакротоствоневолјапотекнуваатодсамиот
Исус.Когарекол:„ПоучетесеодМене,бидејќисумкротокисмирен
посрце“(Матеј11,29),Тојверојатноималнаумнештоштониене
можеменидагозамислиме.
Прочитајте го текстот 1. Петрово 2,18-25. Петар им дава изненаду-
вачки совети на робовите. Тој опишува како Исус реагирал на не-
праведното и сурово постапување, сугерирајќи дека Тој ни оставил 
„пример за да врвиме по Неговите стапки“ (1. Петрово 2,21). Кои 
начела на кротост и понизност во неволјите можеме да ги научиме 
од Исусовиот пример, според она што го кажува Петар овде?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Страшноедасегледакоганекојсеоднесуванеправеднокондруги-
те.Аособеноеболнокогасамитесмеизложенинанеправеднипостап-
ки.Бидејќиглавноимамесилночувствозаправда,когаќедојдедо
неправда,ниеинстинктивносеобидувамедаги„поправамеработите“
понесениодгневот,закојмислимедекаеисправениправеден.

НеелеснодасеживеетакакакоштокажуваПетар.Можебиедури
иневозможноаконеприфатимееднаклучнавистина–декавосите
ситуациивокоитрпименеправда,нашиотнебесенТаткоимаконтрола
идекаќедејствувавонашакористспоредНеговатаволја.Тоаисто
таказначидекаморамедабидемеотворенизаможноста,какоИсус,да
небидемесекогашспасениоднеправдата.Но,морадаимаменаум
деканашиотнебесенТаткосèуштеесонасигоимаглавниотзбор.

СоветотнаПетар,даденпопримеротнаИсусовиотживот,делува
изненадувачкизатоаштоукажуванатоадека,присоочувањесонепра-
веднострадање,молчењетоможедапретставувапоголемосведоштво
заБожјатаславаотколку„поправањетоналуѓето“.КогаКајафаиПилат
гоиспрашувале,Исусможелдакажемногуработизадајапоправи
ситуацијатаидасеоправда,нонегонаправилтоа.Неговотомолчење
сведочелозаНеговатакротост.
Како се справувате со ситуациите во кои неправедно се постапува 
кон вас? Како можете во вашиот живот денес подобро да ги приме-
ните некои од принципите што ги разгледавме овде?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ЧЕТВРТОК, 1 септември 2022

НАША КАРПА И ЗАСОЛНИШТЕ

Честопатинајгорди,најарогантниинајнаметливилуѓесеониекои
страдаатоднискасамодоверба.Нивнатагордостиароганција–ицело-
сеннедостатокнакротостипонизност–постојатзадасеприкрие,
можебидуриинесвесно,нештоштоимнедостасувавнатре.Онашто
имтреба,аинаситенаснитреба:чувствонасигурност,личнавредност
иприфаќање,особенововременаневолјаистрадање.Асетотоамо-
жемедагонајдемесамокајГоспода.Накратко,кротостаипонизноста,
далекуодтоадекасеатрибутинаслабост,честопатисенајсилниот
изразнацврстатавтемеленостнадушатанавечнатаКарпа.
Прочитајте го текстот Псалм 62,1-8. Која е заднината на тој псалм? 
Какви заклучоци изнесува Давид овде? Кои духовни начела можете 
да ги научите од она што го кажува? И што е најважно, како може-
те да научите овие принципи да ги примените во вашиот живот?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

„Луѓетоќестанатнашинепријателибезпричина.Мотивитена
Божјиотнародќебидатпогрешнопротолкуванинесамоодсветот,
тукуиоднивнитебраќа.Господовитеслугиќебидатставенинатешки
места.Одмравјалникќеправатпланинисамозадагиоправдаатсвоите
себични,неправеднистремежи...Сопогрешнопретставување,овиелуѓе
ќебидатизвалканисонечесност,бидејќиоколноститенадвороднивна
контролаимјаискомплициралеработата.Ќебидатпосоченикаколуѓе
накоинеможедаимсеверува.Итоаќегоправатчленовитенацрква-
та.ГосподовитеслугиморадасевооружатсоХристовитемисли.Не
смеатдаочекуваатдекаќегиизбегнатнавредитеипогрешнитепроцен-
ки.Ќебидатозначеникакопрекумерниентузијастиифанатици.Но,
неканесеобесхрабруваат.БожјатаракаезадволанотиТој,прекуНе-
говотопровидение,говодиделотонаславанаСвоетоиме“(ЕленаВајт,
Да го подигнеме погледот,стр.177оригинал).
Колку сте имуни на приговори и подбивања од страна на другите? 
Веројатно не баш толку имуни, нели? Како да се држите за Господа 
и да го закотвите своето чувство за сопствената вредност во Оној 
што ве сака толку многу што умрел за вашите гревови – и на тој 
начин да се заштитите од навредите на другите?



—     76     —
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ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПрочитајтегиследнитепоглавјаодкнигитенаЕленаВајт:„Потрага
повистинскотознаење“,стр.453,454оригинал,Во потрага по подобар 
живот;„Беседанагората“,стр.298-314оригинал,Копнежот на векови
те;„Проповедникотинеговитеспособности“,стр.630оригинал,Еван-
гелизам.

„Тешкотиитесокоисесретнувамеможатзначителнодасенамалат
сотаакротостштоескриенавоХриста.Акојаимамепонизностана
нашиотУчител,ќесеиздигнеменадпрезирите,надпрефрлувањатаи
неприликитенакоисмесекојдневноизложениитиеќепрестанатдаго
засенчуваатдухотсостушеност.Највозвишендоказзаблагородноста
наеденхристијаниневладеењетососебеси.Онојштонеможезавреме
намалтретирањетоилисуровостадаостанеприбран,соблагипостојан
дух,голишуваБогаодправотодагооткриевонегосовршенствотона
својоткарактер.Понизностанасрцетоесилаштоимдонесувапобеда
наХристовитеследбеници;тааеобележјенанивнатаврскасогорните
дворови“(ЕленаВајт,Копнежот на вековите,стр.301оригинал).

1. Како понизноста ни овозможува да се издигнеме „над презирот, 
префрлањата и неволјите“? Што мислите, која е најважната ка-
рактеристика на понизноста, која ни го овозможува тоа?

2. Како се гледа на кротоста и понизноста во вашата култура? Дали 
се почитуваат, презираат или се вреднуваат поинаку? Со какви 
притисоци се соочувате во вашата култура, кои ве попречуваат да 
ги негувате овие особини?

3. Дали постојат големи примери на кротост и понизност меѓу луѓе-
то што живеат денес? Ако е така, кои се овие луѓе, како ги мани-
фестираат овие особини и што можете да научите од нив?

4. Зошто кротоста и понизноста толку често се поистоветуваат со 
слабоста?

5. Видовме Давид како бара засолниште кај Господа. Но, како на-
вистина изгледа тоа? Од што се состои тоа засолниште? Со други 
зборови, како ние како црква да бидеме прибежиште за оние кои 
имаат потреба? Какво засолниште обезбедува вашата локална 
црква? Што можете да направите за да го направите вистинско 
засолниште за оние на кои тоа им е потребно?
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аЛекција 11
3-9 септември 2022

ЧЕКАЊЕ ВО ПЕЧКАТА НА НЕВОЛЈИТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Римјаните 15,4.5; 
Римјаните 5,3-5; 1. Самоилова 26; Псалм 37,1-11.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „А плодот на Духот е... долготрпели-
вост“ (Галатјаните 5,22).

Научнициспровелеекспериментсочетиригодишнидецаибонбони.
Научникотмуреколнасекоедетедекаможеслободнодајаземебон-
боната.Но,акодететопочекалонаучникотдасевратиоткакоќезаврши
некојаработа,ќедобиедве.Некоидецаставаатбонбонивоустатавед-
нашштомнаучникотќеизлезел.Другичекале.Разликитебилезабеле-
жани.

Научницитепотоагиследелеовиедецавонивнитетинејџерскиго-
дини.Сепокажалодекаониекоичекалебилеподоброприспособени,
подобристудентиипосамоуверениодониекоинебилетрпеливи.Из-
гледалодекатрпениетоукажувананештопоголемоипозначајново
човековиоткарактер.ЗатоанееничудоштосамГосподникажувада
негуваметрпение.

Овааседмицаќеразгледамештобиможелодасекриезадеднаод
најтешкитемаки,атоаечекањето.

Зоштопонекогашморадачекаметолкудолгозанешто?Коилекцииза
трпениетоможемедагинаучимедодекасмевоневолја?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 4 септември 2022

ТРПЕЛИВ БОГ

Прочитајте Римјаните 15,4.5. Што можеме да најдеме за нас самите 
во овие стихови?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Обичносменетрпеливизанештоштонавистинагосакамеилиние
ветено,асèуштегонемаме.Задоволнисмесамотогашкогаќегодо-
биемеонапоштокопнееме.Абидејќиреткогодобивамеонаштого
сакаметокмутогашкоганиесакаме,тоазначидекачестосмеосудени
нараздразливостинетрпеливост.Акогасмевотаквасостојба,речиси
еневозможнодасезачувамиротидовербатавоБога.

Чекањетоподефиницијаеболно.Наеврејски,еденодзборовитешто
секористатзадасеопише„трпеливочекање“(Псалм37,7)доаѓаод
изразштоможедасепреведекако„дасетрпиголемаболка“,„дасе
трепери“,„дасебидеповреден“,„дасебидетажен“.Неелеснодана-
учимедабидеметрпеливи.Понекогаштоаесуштинатанаонашто
значидасебидевоневолја.
Прочитајте ги следните текстови: Псалм 27,14, Псалм 37,7 и Римја-
ните 5,3-5. Што ни кажуваат овие стихови? До што води трпението?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Додекачекаме,можемедасесосредоточименаедноодовиедве:на
онаштогочекамеилинаОнојштогодржисетотоавосвоираце.Но,
онаштоенавистинаважнонееколкудолготребадачекаме,тукукаков
ставзаземеме.АковерувамевоГоспода,акосвојотживотсмегоста-
вилевоНеговираце,акосмеМујапредаленашатаволја,тогашможе-
медасметаменаНегодагонаправионаштоенајдоброзанастокмуво
моментоткогаенајдоброзанас,безразликаколкуниетешкодапове-
рувамевотоа.
Дали има нешто што со нетрпение го очекувате? Како можете да 
научите да му предадете сè на Бога и да дозволите Тој да го одреди 
вистинскиот момент? Молете сè додека не изградите став на целос-
но предавање и потчинување на Господа.
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ВО ВРЕМЕ ШТО БОГ ГО ОДРЕДУВА

Прочитајте Римјаните 5,6 и Галатјаните 4,4. Што се кажува овде за 
Божјиот избор на вистинскиот момент?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Воовиестихови,ПавленикажувадекаИсусдошолдаумрезанас

воодреденовреме,ноненикажувазоштоовабиловистинскотовреме.
Когагичитамеовиестихови,лесноможедасезапрашаме:ЗоштоИсус
чекалповеќеилјадигодинипреддадојденаземјатазадасесправисо
гревот–заруниверзумотнесфатилдолгопредтоадекагревотенешто
многулошо?МожебисепрашувамеизоштоИсуссèуштегоодложува
своетовтородоаѓање.Иповторно,можемедасезапрашаме:ЗоштоБог
чекатолкудолгозадагислушненашитемолитви?
Сетете се, на пример, на пророштвото за 70 седмици во текстот Да-
ни ел 9,24-27 – пророштво што укажува на Исуса како Месија (ако 
е потребно, обновете го она што го знаете во врска со тоа). Колку 
дол го траел тој временски период? Што ви кажува ова за потреба-
та да научиме да чекаме на времето кое Бог ќе го одреди, дури и 
ко га ни се чини дека тоа трае предолго?
_______________________________________________________________________________

Постојатмногудуховнипричинизоштоеважнодагидоживееме
овиепериодиначекање.Прво,чекањетоможедагопренасочинашето
вниманиеод„работите“консамиотБог.Второ,чекањетониовозможу-
вадаразвиемепојаснасликазанашитесопственимотивиижелби.
Трето,чекањетоградиистрајност–духовнаиздржливост.Четврто,
чекањетојаотвораврататазаразвојнамногудуховнисили,какошто
севератаидовербата.Петто,чекањетомудозволуванаБогададодаде
уштенеколкуделчињавосложувалкаташтојасочинувапошироката
слика.Шесто,можебиникогашнемададознаемезоштоморадачекаме,
изатоаучимедаживеемесовера.Можетелидасесетитенадруги
причинизачекање?
Кои примери можете да ги најдете во Библијата во кои Бог ги пра-
ви работите во свое време и кои ќе ви помогнат да научите да се 
потпирате на Него, верувајќи дека Тој ќе го направи она што е 
правилно за вас во Негово време? (Размислете, на пример, за Аврам, 
Сара и нивниот ветен син). Во исто време, запрашајте се: „Што 
правам а можеби го одложува одговорот на молитвата што можела 
одамна да биде услишена?“
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ДАВИД – ПРИМЕР КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА ЧЕКАЊЕТО

Вотекстот1.Самоилова16,1-13,гогледамемладиотДавид,кого
Самоилгопомазалзацар.Меѓутоа,тојималуштедолгпатодпасиш-
тетонанеговиоттаткоЈесејдопрестолотвоЕрусалим.Несомнено,
понекогашзапаѓалвотешкиискушенија.

Младичотнајпрвобилповикандасвиризадагосмириизмачениот
духнаСаул(1.Самоилова16).Подоцна,тојстанувахеројнаИзраел
откакогоубилГолијат(1.Самоилова17).Потоа,поминуваатнеколку
годинивокоиДавидбегазадасигоспасиживотот.ИСаулинеговиот
синЈонатанзнаеледекаДавидбилпредодредендабидеследниотцар
(1.Самоилова23,17;1.Самоилова24,20).Сепак,Давидненаправил
ништозадајазабрзасвојатаодБогададенасудбина.Всушност,се
чинелодекагоправитокмуспротивното.ДуриикогаСаулсеобидел
дагоубие,атојискиналпарчеткаенинаоднаметкатанацарот,Давид
посакалданегосторелтоа(1.Самоилова24,5-7).Ииакоцаротповтор-
носеобиделдагоубие,ДавидодбилдагоубиеСаулакогамусеука-
жалаприлика(1.Самоилова26,7-11).
Прочитајте го текстот 1. Самоилова 26,1-11. Зошто Давид одбил да 
го убие Саула? На кои принципи нè учи ова кога станува збор за 
начинот на кој Бог ги остварува своите планови за нашиот живот?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сега прочитајте го текстот 1. Самоилова 26,12-25. Како влијаело на 
Са ул тоа што Давид одбил да го убие? Што можеме да научиме од 
ова, кога станува збор за придобивките од чекањето Бог да дејствува?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ПосматрајќигоцелотопатувањенаДавиддопрестолот,биможеле
дагосумирамевоеднакраткареченица–непосегнувајтепоонашто
Богсèуштеневигодал.СекогашенајдобродасепримаатБожјите
даровиодНеговатаракаивоНегововреме.Овапонекогашвклучува
многудолгочекање.Никулцитенагравотможатдапораснатбуквално
занеколкучаса,додеканадаботмутребамногугодини.Но,подоцна,
когаќедојдесиленветер,неговотодрвонемадабидеоткорнато.
Размислете колку лесно Давид можел да го оправда убиството на 
Саула. (На крајот на краиштата, на Давид му било кажано дека ќе 
го преземе престолот, а Саул и онака бил лош). Сепак, постапките на 
Давид сведочат за неговата вистинска вера во Бога. Каква лекција 
би можеле да научите од тој пример за она што вие го чекате?
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СРЕДА, 7 септември 2022

ИЛИЈА - ПРОБЛЕМОТ НА ИЗБРЗАНОСТ

ПресметкатанаврвотнапланинатаКармилбилазавршена(1.Царе-
вите18).Оганслеголоднебото,целиотнародгопризналвистинскиот
Бог,алажнитепророцибилепогубени.Недвосмисленоепотврденокој
евистинскиотБог.Некојбиможелдапомислидека,какоштоодмину-
валденот,Илијасѐповеќеќерастеводуховнатасила.Меѓутоа,одеднаш
слушналнештоштотолкумногугопреплашилоштопосакалдаумре.
Прочитајтегоостатокотодизвештајотво1.Царевите19,1-9.Послед-
нитезборовивотекстотсеособенозагрижувачки:„И,ете,биконнего
словоГосподово,иГосподмурече:’ЗоштосиовдеИлија?‘“(1.Царе-
вите19,9).Очигледно,стравотгопринудилИлијадапобегнеидасе
најденапогрешноместо.
По толку моќната интервенција на Господа на планината Кармил, 
Илија требало да биде полн со вера и доверба, но наместо тоа, побе-
гнал во страв за својот живот. Каква поука можеме да извлечеме од 
тој лош пример?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оваасторијаилустриранештоважно:когабрзаме,лесноможемеда
сенајдеменапогрешноместо.ВослучајотнаИлија,стравотбилтој
штогосовладалигонатералдапобегневопустината,посакувајќи
никогашданесеродил.Меѓутоа,постојатидругипричиникоиможат
данѐнаведатизбрзанодагонапуштимеБожјиотпланзанас.
Прочитајте ги следните стихови: 1. Мојсеева 16,1-3; 5. Мојсеева 
20,10-12; Судии 14,1-3; Матеј 20,20,21; Лука 9,52-56; Дела 9,1. Кои 
се причините што ги навеле луѓето споменати овде да дејствуваат 
избрзано, не обѕрнувајќи се на Божјата волја за нив?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Колкуелеснодадозволимеамбицијата,гневот,страста,недостато-
котнавераилинаводната„ревност“заГосподаданèнаведатдабрзаме
тамукадештонетреба.Никојнееимуннаовааопасност.Клучотево
тоаданегувамеверакојацелосносепотпиранадобринатаимилоста
Божја,закојзнаемедеканèсакаинигопосакуванајдобротозанас.Ова
несеслучуваавтоматски.Вератаедар,нотааедарштотребадасе
негува,развиваиљубоморнодасечува.
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ЧЕТВРТОК, 8 септември 2022

УЧИМЕ ДА УЖИВАМЕ ВО ГОСПОДА

„Сета радост нека ти биде во Господ, (буквално, уживајте во Госпо-
да) и Тој ќе ти даде, што ќе посака срцето твое“ (Псалм 37,4).

Псалм37,4епрекрасноветување.Замислетедагодобиетеонашто
отсекогашстегопосакувале.Но,задасеостварионаштонашетосрце
гопосакува,морадаимамесрцештоуживавоГоспода.Затоа,што
значи„дасеуживавоГоспода“?

ПрочитајтеготекстотПсалм37,1-11.Контекстотнаовиезборовие
можебималкуизненадувачки.Давидпишувадекаеопкруженсолуѓе
коиработатпротивнегоипротивБога.Когалуѓетоработатпротивнас,
нашатаприроднареакцијаеобичногневилиобиддасеоправдаме.
Меѓутоа,Давидпрепорачуванештодруго.
Каков совет му дава Давид на Божјиот народ во следните стихови?

Псалм 37,1__________________________________________________________________

Псалм 37,5__________________________________________________________________

Псалм 37,7 __________________________________________________________________

Псалм 37,8 __________________________________________________________________

Прочитајте го повторно Псалм 37,4. Во контекст на стиховите кои 
штотуку ги коментиравте, што значи „да се ужива во Господа“?

ВоповеќенавратиинаразличниначиниДавидповторува:„Наде-
вајтесевоБога“.ДоверетемуНемудагорешипроблемот.Несенер-
вирајте,затоаштоБогевашБог,иТојработизавас–дуриисега.Вие
неморадасевпуштатевотоа.ВашиотТатконанебесатагоимаглав-
ниотзбор.ПотпретесенаНего.ВерувајМуцелосно.

Воовојконтекст,ДавидпишувазауживањетовоГоспода.Дамусе
восхитуваменаБогазначидаживеемевосостојбанасовршенадоверба.
Ништонеможеданигорасипемирот,бидејќиБогетамуиТојена
дело.МожемедаГофалиме,можемедајазачувамеведрината,бидејќи
никојнеможедагонадмудринашиотБог!Когаќенаучимедагопра-
виметоа,навистинаќегодобиемеонаштонашетосрцегосака,бидејќи
тоасакаданигодаденашиотвозљубенТатко,вовремекогаеоднај-
големаползазанасизаНеговотоцарство.
Како можете да научите да „уживате во Господа“? Поминете одре-
дено време во молитва, барајќи го Божјото водство за тоа да стане 
стварност во вашиот живот.
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ПЕТОК, 9 септември 2022

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајтгопрочитапогла-
вјетосонасловДавидпомазанзацар,стр.637-642оригинал.

Божјиотпланзанаспонекогашвклучуваимногучекање,штоможе
даизгледакаковистинскомачење.Заданаучимедабидеметрпеливи
вотаквитепериоди,требадасесосредоточименаБожјаталичностида
верувамедекаТојпостапувавонашаполза.Имамногупричинизаче-
кање,носитетиесеоднесуваатнаБожјетоцарствоинаНеговитепла-
новизанас.Можемедаизгубимемногуакосеобидувамедасеистрча-
мепредБога,илиможемедадобиемемногуакозадржиместавнадо-
вербаиедноставноуживамевоНего.

Господвнимателногомерисекоеискушение.
„НеможамдајавидамБожјатанамеравомојатаневолја,ноТојзнае

штоенајдоброиќемугипредадаммојатадуша,духителоНемукако
мојверенТворец.’ЗаштознамвоКогосумповерувалиуверенсум
декаТојемоќенмојотзалогдагозапазизаонојден’“(2.Тимотеј1,12).
Когабиможеледајавоспитувамеиизвежбаменашатадушадаима
повеќевера,љубов,трпениеипосовршенадовербавонашиотнебесен
Татко,убеденасумдекаќеимамеповеќемирисреќаодденнаден
додекаминуваменизсудиритевоовојживот.

НаГосподанемуемилокогасонашатавознемиреностигрижисе
истргнувамеодИсусовитепрегратки.Требапосмиреночекањепридру-
женособудност.Понекогашимамечувстводеканесменавистински-
отпат,штонѐтерадаразмислувамеипостојанодабарамезнаквосе-
бесикојбинипокажалштоеправилноводаденапригода.Но,онашто
еважнонеечувството,тукуверата“(ЕленаВајт,Одбрани пораки, 
книга2,стр.242).

1. Што значи тоа дека Исус „внимателно го мери“ секое искушение? 
Како може ова да ни помогне додека чекаме?

2. Побарајте од членовите во класата да дадат лично сведоштво за 
смислата на трпеливото чекање. Кои биле нивните стравови, нив-
ните радости? Како се снашле? Што научиле? Кои ветувања ги 
исполниле?

3. Што можете да направите како црква или класа за да им помог-
нете на другите кои се мачат додека чекаат на Божјото време за 
нешто да се оствари?

4. Која е улогата на молитвата во градењето на трпението? Дали има 
некој за кого можете да се молите Духот да развие трпение во не-
говиот живот?
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САБОТА, 10 септември 2022
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10-16 септември 2022

ДА СЕ УМРЕ КАКО СЕМЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Филипјаните 2,5-
9; Римјаните 12,1.2; 1. Самоилова 2,12 - 3,18; 1. Самоилова 13,1-14; 
Захарија 4,1-14.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Вистина, вистина ви велам: ако зр-
ното пченично, што паднало на земја, не умре, останува само; а ако 
умре – ќе донесе голем плод“ (Јован 12,24).

Исусоватасликаназрнопченицаштоумирапретставуваизвонред-
нааналогијананашетопотчинувањенаБожјатаволја.Прво,тукае
падот.Зрнотоштопаѓаодстебленцетонемаконтролазатоакадеи
какоќепадненаземја.Тоанемаконтролаврзпочваташтонајпрвого
опкружува,апотоагопритиска.

Второ,тукаечекањето.Бидејќилеживоземјата,зрнотонезнаешто
носииднината.Неможенида„замисли“каковќемубидеживототво
иднина,бидејќитоае–обичнозрнопченица.

Трето,тукаеумирањето.Никулецотнеможедапрерасневостеб-
ленцесѐдодеканејаотфрлисвојатабезбедна,удобнаположбавозр-
ното.Зрнотоморада„умре“,односнодапрестанедабидеонаштоот-
секогашбилозадаможедасетрансформираворастениекоедонесува
плод.

АкознаемедекаБожјатаволјаеонаштоенајдоброзанас,зоштоние
толкутешкодајаприфатиме?Каковпримернапослушностниоставил
Христос?Какоможемедајаприменимеаналогијатаназрнотопченицаво
нашиотсопственживот?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 11 септември 2022

ПОТЧИНУВАЊЕ ПОРАДИ СЛУЖБАТА

Прочитајте ги Филипјаните 2,5-9. Која важна порака се наоѓа за нас 
во овие стихови?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Современатакултураситенаснѐпоттикнувадагибарамеибраниме
нашитеправа.Тоаесосемаворед,иобичнотакатребадабиде.Меѓутоа,
какоивоИсусовиотслучај,потчинувањетонаБожјатаволјаможеда
бараоднасдоброволнодасеоткажемеоднекоиоднашитеправазада
муслужименаОтецотнаначиникоиќеимаатвечновлијаниеврзБожје-
тоцарство.Овојпроцеснаоткажувањеодсопственитеправаможеда
бидетежокинепријатениданѐдоведедоразнитешкотии.

ДавидимекакоИсусгопостигналтоа(Филипјаните2,5-8).Овие
стиховиопишувааттричекориштогипрезелИсусзадасепотчинина
волјатанаОтецот.АПавле,насамиотпочеток,искренонèповикува:
„Бидејќивиетребадагииматеиститемисли,штогиимаИсусХристос“
(Филипјаните2,5).

Задабидевопозицијаданѐспаси,Исуссеоткажалодсвојатаеднак-
востсоОтецотисепреселилназемјатавочовечкилик,прифаќајќиги
ограничувањатананашетобитие(Филипјаните2,6.7).

Исуснедошолнитукаконекојголемиславенчовек,тукукакослу-
ганадругителуѓе(Филипјаните2,7).

Иповторно,какослуганачовештвотонемалмиренидолгживот,
тукустанал„послушендосмрт“.Тојдуриинеумрелнанекојблагоро-
дениславенначин.Не,тојбил„послушенсèдосаматасмрт,смртна
крст“(Филипјаните2,8).
Во кои области од животот Исус е наш пример? Ако правата и ед-
наквоста се добри и треба да се заштитат, како би објасниле дека 
понекогаш треба да се откажеме од нив? Сега прочитајте Филипја-
ните 2,9. Како овој стих ни помага да ја разбереме логиката на тоа 
да се потчинуваме на волјата на Отецот?
_______________________________________________________________________________

Молете се за мудрост од Светиот Дух и поставете си го следното 
прашање: „Кои права во моментов ги имам што всушност ме спре-
чуваат да се потчинам на Исусовата волја, кога станува збор за 
служење на моето семејство, на црквата и на луѓето околу мене? До 
кој степен сум подготвен да трпам непријатности за да им служам 
на другите поефикасно?“
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ПОНЕДЕЛНИК, 12 септември 2022

ДО УМИРАЊЕ ДОАЃА ПРЕД ДА СЕ ЗНАЕ БОЖЈАТА ВОЛЈА

МногухристијаниискренобараатдајазнаатБожјатаволјазанивни-
отживот.„КогасамобиможелдазнамкојаеБожјатаволјазамојот
живот,бижртвувалсèзаНего.“Но,дуриикогамудаваметаквовету-
вањенаБога,сèуштеможемедабидемезбунетиоколутоаштоевсуш-
ностНеговаволја.Решениетозаоваазбунетостможедасенајдево
Римјаните12,1.2.ПавлеовдеобјаснувакакодајаспознаемеБожјата
волјаинагласуванештомошневажно:акосакамедазнаемекојае
Божјатаволја,првоморадабидемеподготвенидасежртвуваме!

ПрочитајтеРимјаните12,1.2.Павлепишувадекаќеможемедаис-
питувамеиосознаваме„штоеволјатаБожја:штоедобро,благоугодно
исовршено“(Римјаните12,2)кога:

1.ќејаразбереме„милостаБожја“коннаснавистинскиначин(Ри-
мјаните12,1).

2.ќесепринесемесебесикакоживажртванаБога(Римјаните12,1).
3.нашиотумќебидеобновен(Римјаните12,2).
СамообновениотумможевистинскидајаразбереБожјатаволја.Но,

тааобновазависиодумирањетонанашето„јас“,тоатребанајпрвода
сеслучи.Зашто,дуриивоХристовиотслучај,небилодоволносамода
пострадазанас–Тојморалидаумре.
Замолете го Светиот Дух да ви укаже на оние области во вашиот 
жи вот во кои не сте целосно „мртви“. Од што треба, по налог на 
Све тиот Дух, да се откажете за да станете „жива жртва“ на Бога?

Когавонекојаобластоднашиотживотнашето„јас“неецелосно
мртво,Богдозволувапроблемитеданигосвртатвниманиетонатоа.
Нашетострадањевотаквиситуациинесамоштонипомагадасесоо-
чимесонашиотгрев,тукуинидаваувидвоонаодштосѐИсуссеот-
кажалпорадинас.ЕлизабетЕлиотпишува:„Откажувањетооднајдла-
бокитекопнежинанашетосрцееверојатноонаштонајмногунèпри-
ближувадоразбирањетонакрстот...Нашетоличноискуствонараспну-
вањето,иаконеизмернопослабоодонаштогодоживеалнашиотСпа-
сител,сепакнидаваможностдапочнемедаГозапознавамевозаедни-
цатанаНеговитестрадања.Каквоидаенашетострадање,Тојнèпови-
кувавотоазаедништво“(ЕлизабетЕлиот,Потрагапољубов(Гранд
Рапидс,МИ:ФлемингХ.Ревел,1996),стр.182).
Читајте Римјаните 12,1.2. и молете се над овој текст. Размислете од 
што сè треба да се откажете за да станете жртва. Како ова ви пома-
га да ги разберете страдањата со кои се соочил Исус за вас на кр-
стот? Како ова сознание ви помага да влезете во заедништво со 
Исуса и Неговите маки?
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ВТОРНИК, 13 септември 2022

ПОДГОТВЕНОСТ ЗА СЛУШАЊЕ

„И Господ дојде, застана и викна, како и претходно: ’Самоиле! Са-
моиле!‘ И Самоил рече: ’Говори, Господи, бидејќи Твојот слуга 
слуша‘“ (1 Самоилова 3,10).

ДалинекогашстегослушналетојтивокгласнаСветиотДух,носте
гоигнорирале?Аподоцна,когасèтргналонаопаку,веројатностепо-
мислиле:Оне,зоштонепослушав?

ПрватакнигаСамоиловајаизнесуваприказнатазаеденстарец,за
неговитедвајцалошисиновикоинегослушалеГосподаизамалото
момчекоегослушало.ИакоБогострогипредупредил,ониештомора-
ледагосменатсвојотначиннадејствувањенегонаправилетоа.
Прочитајте ја оваа сторија во 1. Самоилова 2,12 - 3,18. Каква спро-
тивност ни е претставена овде меѓу оние кои го слушаат Бога и оние 
кои не Го слушаат?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

СиновитенаИлијаималенештодругонаумосвенБожјетодело.А
Илија,иакоразговаралсонивкогаслушналштосакаБог,очигледноне
презелништодруго.Дуриинеговитесиновиочигледнонебилепод-
готвениизвеснидеталиодсвојотживотдагипотчинатнаБожјатаволја.
КаковконтраствопогледнамладиотСамоил!

ПроповедникотЧарлсСтенлијаопишуваважностаоднегување
приемчивостзаБожјиотгласвоонаштотојгонарекува„префрлањево
состојбананепреокупираност“.Тојвели:„СветиотДух...незборуваза
дапренесеинформација.Тојзборувазададобиеодговор.Акоганаши-
отдневенредокупиратолкумногуоднашетовнимание,Тојзнаедека
егубењевремедапредложиштобилодруго.Вотојслучај,Тојобично
молчиичекадастанемедоволно’непреокупирани‘задагослушнеме
иевентуалнодагопослушаме“(Charles Stanly, Тhе Wоnderful Spirit-Filled 
Life, (Nashville, ТN: Тhоmas Nelson Publishers, 1992), pp. 179, 180).
Што мислите, што подразбира Стенли под „доволно непреокупира-
ни“? Кога размислувате за вашата отвореност кон Бога, што е тоа 
што често ве спречува да бидете „доволно непреокупирани за да Го 
слушнете и евентуално да послушате“? Што треба да направите во 
вашиот живот за да негувате приемчивост за Божјиот глас и реше-
ност да бидете послушни на Неговите барања?
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СРЕДА, 14 септември 2022

ПОТПИРАЊЕ НА САМИОТ СЕБЕ

КогаЕвазгрешилавоЕдемскатаградина,тоанебилосамозатоашто
сесомневалавоБожјатареч.Восредиштетонапроблемотбилонејзи-
нотоверувањедекаимадоволномудростсаматадаодлучиштоедобро
иправилно.Тааверувалавосопственоторасудување.Меѓутоа,когасе
потпираменасопственоторасудување,аненаБожјатареч,стануваме
отворенизасекаквивидовипроблеми.

СторијатазацаротСаулгиопишувачекоритеконтакватадеструктив-
насамодовербаитрагедијаташтоследеланабргупотоа.Самоилгопо-
мазалСаулазацарспоредБожјатаволја(1.Самоилова10,1).Апотоаму
далконкретниупатства(1.Самоилова10,8).Меѓутоа,Саулнепослушал.
Прочитајте го остатокот од извештајот во 1. Самоилова 13,1-14. Што 
направил Саул што довело до негов пад?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ТричекораговоделеСаулнапатотконсамодовербатаведнашот-
какостаналцар.Проблемотештонитуеденодовиечекоринебил
толкулошсампосебе.Меѓутоа,тиегосодржелесеметонатрагедијата,
бидејќисекоеоднивбилопреземенонезависноодБога.Забележетего
редоследотнанастанитештодовеледопадотнаСаул.

1.Саулвели:„Видов“–раштрканостнасвоитетрупииотсуството
наСамоил(1.Самоилова13,11).Саулбилподпритисок,пасамостојно,
врзоснованаонаштоговиделсосвоиочи,проценилштосеслучува.

2.Саулсепрефрлаод„видов“на„реков“(споредNKJV;заб.напрев.)
–декаФилистејцитеќегипобедат(1.Самоил13,12).Онаштоговидел
сосвоиочи,гообликувалоонаштогокажалилипретпоставувалза
даденатаситуација.

3.Саулсепрефрлаод„реков“на„сеосмелив“–дапринесежртва
(1.Самоилова13,12).ОнаштогопомислилСаул,гиобликувалонего-
витечувства.

Ситениесамигоправиметоа:сепотпираменасопственатавизија,
којанèнаведувадасепотпременасопственоторасудување,штопов-
торнонèнаведувадасепотпременасопственитечувства.Итогаш
постапувамевосогласностсотиечувства.
Што мислите, зошто на Саула му било толку лесно да го следи соп-
ствениот суд, додека Божјите јасни упатства сè уште му одѕвонува-
ле во ушите? Ако сме свесни за нашите слабости и несовршености 
во нашето знаење, зошто и понатаму се обидуваме да се потпираме 
на себе? Што можеме да направиме за да научиме да се потпираме 
повеќе на Господовите заповеди отколку на самите себе?
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ЧЕТВРТОК, 15 септември 2022

ЗА МЕНЕ

Какоштовидовмевчера,потчинувањетоконБожјатаволјаможеда
бидепоткопаноакосепотпираменасопственатасила.Истотака,мож-
ноедасепотпременанекоидругизаменизаБога.Некоилуѓе,когасе
чувствуваатдепресивни,одатдакупатнештоштоќегинаправисреќни.
Некоикоисечувствуваатнеадекватно,трчаатпослава.Некои,пак,кои
имаатпотешкотиисосвојотсопружник,бараатнекојдругзадаим
обезбедиинтимностивозбуда.

Многуодонапоштопосегнуваменавистинаможедагоублажипри-
тисокот,нонемораидагорешипроблемот,нитупакнèучикакослед-
ниотпатпоуспешнодасесправимесоситуацијата.Тоаможемедаго
постигнемесамосоБожјатанатприроднапомош.Проблемотешточесто
патиповеќезависимеоднекојазаменазаБога,отколкуодсамиотБог.

ЕвенекоиодзаменитекоиможебинислужатнаместоБог:
1.Потпирањеначовечкаталогикаилинаминатитеискуствакогани

требасвежобожественооткровение.
2.Потиснувањенапроблемитеоднашиотумкоганитребаатбожест-

венирешенија.
3.БегањеодреалностаиизбегнувањенаБогакоганитребазаедни-

штвосоНегозадајапримимебожественатасила.
ПророкотЗахаријанипомагадасесосредоточименаонаштона-

вистинаеважнокогаќесенајдемевоискушениедакористимезамени.
Подолгогодишнотоотсуство,прогонетитеконечносевратилеодВа-
вилониведнашпочналедагообновуваатхрамот.Меѓутоа,тиенаишле
насилнопротивење(нештоодзаднинатанасетооваможедасенајде
вотекстотЕзра4-6).ЗатоаЗахаријадошолсоохрабрувачкапоракадо
Зоровавел,којговоделделото.
Прочитајте ја таа порака во Захарија 4. Што сака да каже Бог во 
стихот Захарија 4,6? Како може Светиот Дух да влијае на довршува-
њето на еден градежен проект? Што нè учи ова кога станува збор 
за односот меѓу Светиот Дух и практичните работи што ги правиме?
_____________________________________________________________

Богнегоспречилпротивењетонаобновувањетонахрамот,нитуго
поштедилЗоровавелаодстресотпорадисоочувањетосонего.Исто
така,Богнемасекогашданѐзаштитуваодпротивењата.Меѓутоа,кога
ќедојдедотаквонешто,Богможедагоискористикакосредствозада
нѐнаучидасепотпременаНего.
Кога ќе се најдете под стрес, која е вашата прва реакција? Храна? 
Телевизија? Молитва? Покорување на Бога? Што ви кажува ваши-
от одговор за себе и што треба да научите или да промените?
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ПЕТОК, 16 септември 2022


ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ: 

ВокнигатаПатријарси и пророциодЕленаВајт,прочитајтегипогла-
вјатасонаслов„Илијаинеговитесинови“,стр.575-580оригинал,и
Дрскоста на Саула,стр.616-626оригинал.

МожемедасепотчинименаБожјатаволјасамотогашкогаќеумреме
засопственитежелбииамбиции.Тоагоотворапатотзавистинскаслуж-
банадругите.НеможемедаживеемезаБогааконесежртвувамесебеси
иаконесмепостојаноприемчивизаБожјиотглас.Завистинскидаја
потчинименашатаволјанаволјатананашиотОтец,морамедабидеме
свесниколкуеопаснодасепотпираменасебесиилиназаменитеза
Божјатаречисила.БидејќипотчинувањетонаБожјатаволјаевосредиш-
тетонаживототсличеннаХриста,Богможедадозволиданѐснајдат
неволјизаданаучимедасепотпираменаНего.

„ЗанемарувањетонаИлијајасноепретставенопредсекојтаткоимајка
воземјата.Какопоследицананеговатанепосветенанаклоностилиневолност
даизвршинепријатнадолжност,тојјапожнеалжетватанабеззакониетосо
своитеизопаченисинови.Иродителоткојгодозволилбеззаконието,иде-
цатакоигопрактикувалесевиновнипредБога,иТојнемадаприфати
жртваилидарзанивниотпрестап“(Е.В.Child Guidance,стр.276).

1. Разговарајте во класата за неверојатната понизност што ја пока-
жал Божјиот Син кога дошол на земјата како човечко битие за да 
умре за нашите гревови. Како ова ни покажува на сите што значи 
самопожртвуваност и самооткажување за доброто на другите? 
Иако не можеме да направиме ништо слично на она што го напра-
вил Исус, принципот е тука и секогаш треба да биде пред нашите 
очи. На кои сѐ начини можеме, во нашиот домен, да се сообразиме 
со таквиот вид послушност и самопожртвуваност како што ни 
покажал Исус на крстот?

2. Помислата дека треба да му се покоруваме на Бога без да знаеме 
што ќе се случи следно, може да биде застрашувачка за многу луѓе. 
Каков совет би им дале на луѓето кои повеќе се потпираат на себе-
си отколку на Бога? Што би можеле да им кажете а би им помог-
нало да го надминат стравот затоа што не ја знаат и не можат да 
ја контролираат иднината?

3. Како класа, поминете извесно време во молитва за луѓето што ги 
познавате, а кои имаат потешкотии да се покорат на Божјата волја 
– за Бог да им даде јасен увид во тоа дека довербата во Неговата 
волја е единствениот пат за траен мир. Во исто време, што би мо-
желе практично да направите за овие луѓе за да ги уверите дека 
можат слободно да му се предадат на Бога и дека неговиот пат е 
најдобриот? Со други зборови, како Бог може да ве употреби за да 
им овозможи на другите да дознаат за Неговата љубов и за Него-
вата подготвеност да се грижи за нив?
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САБОТА, 17 септември 2022
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аЛекција 13
17-23 септември 2022

ХРИСТОС ВО ПЕЧКАТА НА НЕВОЛЈИТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Лука 2,7.22-24; 
Матеј 2,1-18; Јован 8,58.59; Лука 22,41-44; Матеј 27,51,52; Римјани-
те 6,23; Тит 1.2.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „А околу деветтиот час извика Исус 
со висок глас и рече: ’Или! Или! Лама савахтани?‘ А тоа значи: 
’Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави!‘“ (Матеј 27,46).

Секогашкогагоразгледувамепроблемотсострадањето,сепоставу-
вапрашањето:Каковоопштонастаналегревотистрадањето?Благода-
рениенабожественотооткровение,имамедобародговор:тиенастана-
лезатоаштослободнитесуштествајазлоупотребилеслободаташтоим
јадалБог.Ованèводидоследнотопрашање:ДалиБогоднапредзнаел
декаовиесуштестваќепаднат?Да,нотојочигледномислелдека,како
штонапишалК.С.Луис,било„вреднозадаризикува“.

Вреднозадаризикува?Закого?Занас,додекаБогудобноседина
неботонасвојотпрестол?Небаш.СлободатанаситеНеговиинтели-
гентнисозданијабилатолкусветазаБогаштоТој,наместоданија
скусислободата,радоизбралдагопонесетоваротнастрадањетопре-
дизвиканооднашатазлоупотребанатааслобода.Овастрадањего
гледамевоживототисмрттанаИсусаХриста,којпрекустрадањетово
човечкотелојавоспоставилврскатамеѓунеботоиземјатакојаќетрае
низсетавечност.

ШтопретрпелХристоспорадинас?ШтоможемеданаучимеодНего-
вотострадање?

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ОВАА СЕДМИЦА
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НЕДЕЛА, 18 септември 2022

ДЕНОВИТЕ ВО РАНОТО ДЕТСТВО

СветотописмонидавамалкуинформациизапрвитегодининаИсус.
Меѓутоа,помалбројстиховисепакникажуваатнештозаусловитешто
владеелеизасостојбатанасветотнакојдошолСпасителот.
Прочитајте ги следните текстови: Лука 2,7.22-24 (видете и 3. Мојсе-
ева 12,6-8) и Матеј 2,1-18. Што гледаме во овие стихови а ни укажу-
ва на животните услови со кои се соочувал Исус од самиот почеток?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Серазбира,Исуснебилпрвиотчовекштоживеелвосиромаштијаи
уштеодмалинозесесоочувалсоониештосакаледагоубијат.Меѓутоа,
постоиуштееденелементкојнипомагадајаразберемеединственоста
наонаштоХристосгопретрпелуштеоднајранавозраст.
Прочитајте Јован 1,46. Кој елемент е додаден овде а ни помага да 
разбереме со какви искушенија се соочувал младиот Исус?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

СоисклучокнаАдамиЕваодпериодотпредпадот,Исусбиледин-
ствениотбезгрешенчовекштонекогашживеелназемјата.Восвојата
чистота,восвојатабезгрешност,тојзагњурилвосветотнагревот.Как-
вомачење,уштеоддетството,моралодабидезаНеготоаштоНегова-
тачистадушапостојанобилавоконтактсогревот.Дуриисамитение,
коивоголемамерасмепривикналенагревот,главноизбегнувамедасе
изложуваменагревовиизлоштонисеособеноодбивни.Замислете
какотребадамубилонаХриста,чијадушабилачиста,којнинајмалку
небилизвалканодгревот.Размислетезаостриотконтрастштопостоел
меѓуНегоилуѓетооколуНего.ТоасигурнобилокрајноболнозаНего.
Запрашајте се: „Колку сум осетлив на гревовите што постојат насе-
каде околу мене? Дали ми пречат, или јас сум се привикнал на нив?“ 
Ако сте се привикнале, дали можеби е така поради она што го чита-
те, гледате, па дури и го правите? Размислете за ова.
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ПОНЕДЕЛНИК, 19 септември 2022

ПРЕЗРЕН И ОТФРЛЕН ОД ЛУЃЕТО

Прочитајте ги следните стихови имајќи го цело време на ум фактот 
дека Исус бил божествено битие, Творец на небото и земјата, и дека 
дошол да се жртвува за гревовите на целиот свет: Матеј 12,22-24; 
Лука 4,21-30; Јован 8,58.59. Како овие стихови ни помагаат да ги 
раз береме страдањата со кои се соочувал Исус овде на земјата?

_____________________________________________________________
Безразликадалиодстрананаводачите,падурииодобичнителуѓе,

Исусовиотживот,неговитеделаиучењапостојанобилепогрешно
сфаќани,штодовелодотоадаГоотфрлатизамразаттокмуониешто
дошолдагиспаси.Воизвеснасмисла,тоаекакокогародителотќе
видидекананеговототврдоглаводетемутребапомош,ноипокрајтоа
штоеподготвенданаправисѐзатоадете,тоадетегопрезира,асотоа
јапрезираиотфрлаверојатноединственаталичносткојаможедаго
спасиодцелоснапропаст.СоовасесоочувалИсусдодекабиловдена
земјата.КолкулитоабилоболнозаНего!?
Прочитајте го текстот Матеј 23,37. Што ни кажува за тоа како 
Христос се чувствувал поради тоа отфрлање? Додека читате за ова, 
запрашајте се самите себе: „Дали Тој се чувствувал лошо поради 
себеси (како што често правиме кога ќе наидеме на отфрлање), или 
имало некоја друга причина?“ Ако тоа било од некоја друга причи-
на, тогаш која би била таа причина?

_____________________________________________________________
Ситениесмегопочувствувалеосилотонаотфрленостиодбивање,

анашатаболкапорадитоа,вонекоислучаи,биламожебидуриислич-
нанаХристовата,восмисладекабилнесебичен.Сметрпелеболка,не
затоаштосмебилеотфрлени,тукупорадипоследицитештогиимало
кајонојштонèотфрлил(можебинекојштосегрижелзанасикојодбил
дагоприфатиспасениетовоХриста).Азамислетесамокакосечувст-
вувалИсус,којбилцелосносвесенсоштоќетребадасесоочизадаги
спасилуѓето,авоистовремеицелосносвесензапоследицитеоднив-
нотоотфрлање.„ТокмупорадиНеговатаневиностТој(Христос)толку
силногичувствувалнападитенасатаната“(ЕленаВајт,Одбрани пора-
ки,книга3,стр.129).
Што можете да научите од Христа, а може да ви помогне подобро 
да се справите со болката поради одбивање и отфрлање? Што ви 
покажува Неговиот пример? Како можете да го примените тоа на 
вашиот живот?
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ВТОРНИК, 20 септември 2022

ИСУС ВО ГЕТСИМАНИЈА

„И им рече: „Душата Ми е до смрт нажалена; останете тука и биде-
те будни!“ (Марко 14,34)

ШтоидапретрпелИсусвотекотна33-тегодиниоднеговиотживот
наземјата,тоанебилоништовоспоредбасоонасоштосесоочилво
последнитечасовипредкрстот.ПланотзаИсусоватасмрткакожртва
напомирувањезагревовитенасветотпостоиодпамтивек(Ефесјаните
1,1-4;2.Тимотеј1,8.9;Тит1,2).Асегасетотоасеслучувало.
Што ни кажуваат следните стихови за Христовото страдање во Гет-
симанија? Матеј 26,39; Марко 14,33-36; Лука 22,41-44.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

„Отишолмалкуподалекуоднив,нетолкудалекузаданеможатда
говидатидагочујат,ипадналничкумназемја.Чувствувалдекагревот
гоодвоилоднеговиотОтец.Поноротбилтолкуширок,толкумрачен,
толкудлабок,штонеговиотдухсестресолпреднего.Несмеелдаја
употребисвојатабожественасилазадагоизбегнеоваголемодушевно
страдање.Последицитеначовековиотгревморалдагиподнесекако
човек.КакочовекморалдагоиздржигневотнаОтецотпорадипрестапот.

СегаХристосбилвоположбавокојаникогашпоранонесенаоѓал.
Неговотострадањенајдоброможедасеопишесозборовитенапророкот:
’Разбудисе,мечу,противмојотпастир,противчовекот,мојотблизок,
велиГосподнадвојските‘(Захарија13,7).Какозаменаигаранцијаза
грешниотчовек,Христосстрадалподбожественатаправда.Увиделшто
значиправдата.Дотогашбилпосредникзадругите;сегакопнеелиса-
миотдаимапосредник“(Е.Вајт,Копнежот на вековите,стр.686ориг.).
Размислете добро за она што го доживеал Исус во Гетсиманија. 
Гревовите на целиот свет веќе почнале да се пластат над Него. 
Обидете се да замислите како Тој се чувствувал поради сето тоа. 
Ниту едно човечко суштество никогаш, ни пред ни потоа, не било 
повикано да мине низ нешто слично. Што ни кажува ова за Божја-
та љубов кон нас? Каква надеж можете од ова да извлечете за себе?
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СРЕДА, 21 септември 2022

РАСПНАТИОТ БОГ

СмрттасораспнувањебилаеднаоднајстрогитеказништоРимјани-

тејаизрекуваленадкојбилочовек.Сесметалазанајлошначинна
умирање.Затоабилонавистинастрашнонекојдабидепогубеннатаков
начин,особеноБожјиотСин!Секогашморамедагоимаменаумтоа
декаИсусдошолвочовечкотелокаконашето.Додекатрпелудари,
камшикување,набивањенаклиновивоНеговитерацеинозе,измачу-
вачкататежинанасопственототелокојагикинеларанитеодзаковани-
теклинови–физичкатаболкасигурнобиланеподнослива.Тоабила
суроваказна,дуриизанајлошитекриминалци.Иколкусамобило
неправедноИсус,потполноневин,дасесоочисотаквасудбина.

Сепак,какоштознаеме,Христовитефизичкимакинебиленишто
воспоредбасоонаштонавистинасеслучувало.Тоабилонештомногу
посериозноодеднообичноубиствонаневинчовек.
Кои настани поврзани со смртта на Исус покажале дека се случува 
нешто многу позначајно отколку што повеќето луѓе тогаш согледу-
вале? Какво значење можеме да најдеме во секој од овие настани, 
а ни помага да откриеме што всушност се случило таму?
Матеј 27,45 _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Матеј 27,51.52______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Марко 15,38________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Јасноедекатамусеслучувалонештомногупострашноодсмрттана
невинчовек,колкуидабиланеправедна.СпоредСветотописмо,Божји-
отгневпротивгревот,нашиотгрев,сеизлеалнаИсуса.Накрстот,
ИсусгопретрпелБожјиотправеденгневпротивгревот–гревовитена
целиотсвет.Споредтоа,Исуспретрпелнештодалекуподлабоко,пом-
рачноипоболноодкоеидаечовечкосуштествоштонекогашможело
даспознаеилидоживее.
Додека се соочувате со вашите секојдневни борби, каква надеж и 
уте ха можете да извлечете од фактот дека Христос страдал на крстот 
заради вас?



—     96     —

ЧЕТВРТОК, 22 септември 2022

БОГ КОЈ СТРАДА

Биможелевеќеидасенавикнеменатоа–сèдодекасмеовде,наовој
свет,ќестрадаме.Тоаенашатасудбинакакопаднатисуштества.Ника-
девоБиблијатанениеветеноништопоинаку.Напротив...
Што ни кажуваат следните стихови за оваа тема? Дела 14,22; Фи-
липјаните 1,29; 2. Тимотеј 3,12.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сепак,постојатдвеподробностиштотребадагиимаменаумсреде
нашитестрадања.

Прво,Христос,нашиотГоспод,страдалдалекуполошоотколкушто
биможелнекојоднас.Накрстот,Тојги„зедеврзСебенашитеболки
игипонесенашитеслабости“(Исаија53,4).Онаштосмегодоживеале
ние,самокакопоединци,Тојгопретрпелодеднашзаситенас.Тој,кој
билбезгрешен,„занасГонаправигрев“(2.Коринќаните5,21)истрадал
наначиннакојние,какогрешнисозданија,неможеменидазамислиме.

Ивторо,додекастрадаме,требадасесетимекаковбилисходотод
Христовотострадање,односноштонибиловетеноврзоснованаона
штоХристосгонаправилзанас.
Прочитајте ги следните стихови: Јован 10,28; Римјаните 6,23; Тит 
1,2 и 1. Јован 2,25. Што ни е ветено овде?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Безогледнастрадањаташтогитрпимеовде,благодарениенаИсуса,
благодарениенафактотштоТојсамиотјаподнелказнатазанашиот
грев,благодарениенаголемиотдарнаевангелието–декавоИсуса,
уштесега,врзоснованаверата,можемедастоимесовршени–имаме
ветувањезавеченживот.ИмамеветувањедекапорадионаштоХристос
гонаправил,порадиполнотатаикомплетностанаНеговиотсовршен
животинаНеговатасовршенажртва,нашетопостоењеовдееполносо
болка,разочарувањаизагуба,носамомомент,блесокштодоаѓаиси
оди,заразликаодвечностакојанѐчека,вечностанановотонебои
новатаземја,кадештонемагрев,страдањанитусмрт.Асетотоание
ветеноиобезбеденосамопорадиХристаистрадањатанизкоиТојпо-
минал,заеденден,наскоро,даговиди„трудотнасвојатадуша“ида
сенасити(Исаија53,11).
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ПЕТОК, 23 септември 2022

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ВокнигатаКопнежот на вековитеодЕленаВајт,прочитајтеги
следнитепоглавја:„Гетсиманија“,стр.685-697оригинал,и„Голгота“,
стр.741-757оригинал.

„Трипатијаизустиловаамолитва.Трипатичовечкатаприродасе
повлеклапредпоследната,најголемажртва.НосегапредОткупителот
насветотсепојавилаисторијатаначовечкиотрод.Виделдекапрекрши-
телитеназаконотќеморадазагинатакобидатпрепуштенисаминасебе.
Јавиделсилатанагревот.Преднегосепојавуваленесреќитеижалости-
тенаосудениотсвет.Јавиделчовековатабеспомошност.Јагледалнего-
ватазласудбинаштогоочекуваи–донелодлука.Ќегоспасичовекот
посекојацена.Гоприфатилсвоетокрштавањесокрвзамилиоништосе
осуденинасмртдаможатпрекунегодадобијатживотвечен.Гина-
пуштилнебеснитедворовивокоиесèчисто,среќноиславно,зада
спасиедназагубенаовца,еденсветкојпадналпорадипрестапот.Тој
немадајанапуштисвојатамисија.Ќестанежртва-помирницазачовеч-
киотродкојрешилдазгреши.Неговатамолитвасегадишесопослуш-
ност:’Аконееможнодамеодминеоваачашаданејапијам,некабиде
волјататвоја‘“(ЕленаВајт,Копнежот на вековите,стр.690,693ориг.).

1. Како ни помага во нашите страдања сознанието дека Бог, во лич-
носта на Исуса Христа, претрпел повеќе од она што би можел кој 
било од нас? Колку треба да ни значи тоа што Христос страдал 
за ради нас? Каква утеха можеме да извлечеме од оваа неверојатна 
вистина? Додека го разгледувате вашиот одговор, имајте ја на ум 
следнава изјава на Елена Вајт: „Сето страдање, кое настанало 
како резултат на гревот, се излеало врз плеќите на безгрешниот 
Божји Син“ (Избрани пораки, книга 3, стр. 129).

2. Размислувајте заедно, како класа, за Христовите страдања за кои 
разговаравме во лекцијата за оваа седмица. Со какви маки се со-
очил Христос? Во што се слични со нашите, а во што се разликува-
ат? Што можеме да научиме од тоа како Тој се справувал со тие 
предизвици, а може да ни помогне кога и самите ќе се најдеме 
среде искушенија?

3. Кои се вашите омилени библиски ветувања – ветувања за кои мо-
же те да се држите кога ќе ве обземат тага и болка? Запишете ги, 
по викајте се на нив и дискутирајте за нив во класата.

4. Напишете кратко сиже на оваа поука, истакнувајќи некои од глав-
ните заклучоци до кои сте дошле во текот на ова тримесечје. На 
кои прашања сте добиле одговор, а кои останале неодговорени? 
Како да си помогнеме еден на друг за да го надминеме она што сè 
уште во голема мера нѐ збунува и мачи?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – ЈУЛИ

НАДМИНУВАЊЕ НА СУДИРОТ
НЕ НЕГУВАJТЕ СВЕТА ГОРДЕЛИВОСТ

1. Петок Матеј 18,5–10. Не негувајте света горделивост
2. Сабота  Матеј 18,15–17. Значи, вие сте навредени!

ЧОВЕКОТ СО ВИСТИНСКОТО ПРАШАЊЕ
3. Недела  Матеј 18,21.   Обидот на Петар да искаже што е возвишеноста
4. Понеделник  Матеј 18,22. Границите на простувањето, 1. дел
5. Вторник Матеј 18,23–27. Границите на простувањето, 2. дел
6. Среда  Матеј 18,28–30.            Границите на простувањето, 3. дел
7. Четврток  Матеј 18,31–35. Границите на простувањето, повторно 2. дел
8. Петок  Матеј 19,3–6. Исус за бракот
9. Сабота  Марко 10,17.18. Човекот со вистинското прашање 

СПОРЕДНА ЛЕКЦИЈА ЗА БОГАТСТВОТО
10. Недела  Марко 10,17–19. Исус дава „правилен“ одговор 
11. Понеделник  Марко 10,20–22. Исус го дава „вистинскиот“ одговор
12. Вторник  Матеј 19, 21.22. Споредна лекција за богатството
13. Среда  Матеј 19,23–26.  Човечките неможности = Божјите можности
14. Четврток  Матеј 19,27–29. Уште едно тешко Петрово прашање
15. Петок  Матеј 20,8–11. Непријатна приказна
16. Сабота  Матеј 20,16. Непријатните приказни се наменети 
  за оние што се како Петар

ДРУГАТА СТРАНА НА НЕЖНИОТ ИСУС
17. Недела  Матеј 20,18.19.  Повеќе за тоа што треба да слушнат 
  учениците
18. Понеделник  Матеј 20,20.21. Расправа за тоа кој е прв
19. Вторник Матеј 20,25–28. Вистинската највисока позиција 
20. Среда  Јован 11,39–44. Почеток на крајот 
21. Четврток  Матеј 21,6–11. Јавна месијанска изјава
22. Петок  Матеј 21,12.13.             Јавната изјава станува јавен предизвик
23. Сабота  Матеј 21,18.19. Другата страна на нежниот Исус

ВРЕМЕТО ИСТЕКУВА!
24. Недела  Матеј 21,23–25. Властите во судир
25. Понеделник  Матеј 21,28–31. Прва приказна која води до соочување
26. Вторник Матеј 21,33–40.    Уште една приказна која води до соочување
27. Среда  Матеј 22,1–12.                 Трета приказна која води до соочување
28. Четврток  Матеј 22,15–21.         Соочувањето е двонасочна улица: 1. дел 
29. Петок Матеј 22,23–29.              Соочување е двонасочна улица: 2. дел
30. Сабота Матеј 22,34–37.         Соочувањето е двонасочна улица: 3. дел

НАДМИНУВАЊЕ НА СУДИРОТ
31. Недела  Матеј 22,39.40. Надминување на судирот
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – АВГУСТ

ПОСЛЕДЕН ПОВИК НА БУДЕЊЕ
ПОСЛЕДЕН ПОВИК НА БУДЕЊЕ

1. Понеделник  Матеј 22,41–46.  Христово прашање кое останало без
  одговор
2. Вторник Псалм 110,1. Споредна поука за месијанството
3. Среда  Матеј 23,1–5. Последен повик на будење 
4. Четврток  Матеј 23,15–24. Погрешни начини „да си играме црква“
5. Петок  Матеј 23,33–39. Исусовата „цврста љубов“
6. Сабота  Матеј 24,1–3. Претставување на Второто доаѓање

 ПОУКИ КОИ МОЖЕМЕ ДА ГИ НАУЧИМЕ ОД СМОКВАТА
7. Недела  Матеј 24,3. Споредна поука за Второто доаѓање
8. Понеделник  Матеј 24,5–8. Улогата на знаците
9. Вторник  Матеј 24,14–30. Уште за знаците
10. Среда  Матеј 24,15–22. Знакот на Ерусалим: прв дел
11. Четврток  Лука 21,20–24. Знакот на Ерусалим: втор дел
12. Петок  Матеј 24,32–39.   Поуки кои можеме да ги научиме од смоквата
13. Сабота  Марко 13,26.27. Споредна поука за Второто доаѓање

РАБОТИМЕ ДОДЕКА ЧЕКАМЕ И СТРАЖАРИМЕ
14. Недела  Матеј 24,42–44. Стражарете за Христовото доаѓање
15. Понеделник  Матеј 24,45–51. Верно чекање на Христовото доаѓање
16. Вторник  Матеј 25,1–10.       Подгответе се сега за Христовото доаѓање
17. Среда  Матеј 25,14–19. Работиме додека чекаме и стражариме
18. Четврток  Матеј 25,31–34. Основна работа на  чекателите
19. Петок  Матеј 25,34–40. Избегнете ги изненадувањата
20. Сабота  Матеј 25,41–45. Сржта на правата вера

ПОСЛЕДНАТА ПАСХА
21. Недела  Матеј 26,1–5. Последното патување во Ерусалим
22. Понеделник  Матеј 26,14–16. Јуда му „помага“ на Исуса
23. Вторник  Матеј 26,6–12. Одлуката на Марија
24. Среда  Матеј 26,17–19. Последната Пасха
25. Четврток  Јован 13,3–5. Напнатост во собата
26. Петок  Јован 13,6–10. Петар прима поука
27. Сабота  Јован 13,12–17. Занемарен благослов

НОВО ЗНАЧЕЊЕ НА СТАР СИМБОЛ
28. Недела  Матеј 26,20–25. Напнатоста се претвора во запрепастеност
29. Понеделник  Јован 13,31–33. Почеток на „поздравен говор“
30. Вторник  Јован 13,34.35.  Суштината на христијанството според 
  Исусовите зборови
31. Среда  Матеј 26,26–29. Ново значење на стар симбол
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – СЕПТЕМВРИ

БОРБА НАД БОРБИТЕ
ДОБРА ПРИЧИНА СРЦЕТО ДА НЕ СЕ ПЛАШИ

1. Четврток  Матеј 26,30–35. Добра вест за збунетите ученици
2. Петок  Јован 14,1–3. Добра причина за срцето да не се плаши
3. Сабота  Јован 14,5.6. Кажете му збогум на    
  постмодернистичкиот Исус

„ВИСТИНСКАТА“ ЛОЗА
4. Недела  Јован 14,15. Љубов спрема Исуса
5. Понеделник  Јован 14,16.17. Исусовиот најголем дар за нас
6. Вторник  Јован 14,18–20. Надеж и покрај обесхрабрувањето
7. Среда  Јован 14,25–29. Повеќе за Помошникот
8. Четврток  Јован 15,1–4. „Вистинската“ Лоза
9. Петок  Јован 15,5–8. Вистинската прачка
10. Сабота  Јован 15,10–17. Повеќе за вистинското раѓање плод 

ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ДУХОТ
11. Недела  Јован 15,18–21.        Негативната страна на одењето со Исуса
12. Понеделник Јован 15,26. Дејствувањето на Духот
13. Вторник Јован 16,12–15. Уште една важна задача на Духот 
14. Среда  Јован 16,19–33.            Исусовите последни зборови до учениците
15. Четврток  Јован 17,1–5. Христовата возвишена молитва, 1. дел 
16. Петок  Јован 17,9–19. Христовата возвишена молитва, 2. дел
17. Сабота  Јован 17,20–26. Христовата возвишена молитва, 3. дел

БОРБА НАД БОРБИТЕ
18. Недела Матеј 26,36–38. Патувањето до Гетсиманија
19. Понеделник  Матеј 26,39–44. Борба над борбите
20. Вторник Матеј 26,40–46. Спиење во време на криза
21. Среда  Матеј 26,47–49. Неискрен бакнеж
22. Четврток  Матеј 26,51.52.  Јуда не бил сам 
23. Петок  Матеј 26,52–56. Исус: Смирен во пресуден момент 
24. Сабота  Матеј 26,57–65. Судењето на Исус, прва фаза 

СУДЕЊЕТО НА ЈУДА
25. Недела  Матеј 26,58–72. Судењето на Петар, прва фаза
26. Понеделник  Матеј 26,73–75. Судењето на Петар, втора фаза
27. Вторник Матеј 27,3–5. Судењето на Јуда
28. Среда  Матеј 27,1–14. Судењето на Исус, втора фаза
29. Четврток  Матеј 27,15–23. Судењето на Пилат, прва фаза
30. Петок  Псалм 89,15. Судењето на Пилат, втора фаза
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Цркви, групи и поединци на Христијанската 

адвентистичка црква во Република Македонија

—
   

  1
01

   
  —

Ц
рк

ви
, г

ру
пи

 и
 п

ое
ди

нц
и 

на
 Х

ри
ст

иј
ан

ск
ат

а 
ад

ве
нт

ис
ти

чк
а 

цр
кв

а 
во

 Р
еп

уб
ли

ка
 М

ак
ед

он
иј

а

—     101     —

Цркви, групи и поединци на Христијанската 
адвентистичка црква во Република Македонија
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СЕКОЈДНЕВНО ЧИТАЊЕ НА БИБЛИЈАТА

Август

1.   Исаија 1-3
2. 4-6
3. 7-9
4. 10-13
5. 14-17
6. 18-20

7. 21-23
8.   24-26
9. 27-29

10. 30-32
11. 33-36
12. 37-40
13. 41-43

14. 44-46
15.   47-49
16. 50-52
17. 53-55
18. 56-59
19. 60-62
20. 63-66

21. Еремија 1-3
22. 4-6
23. 7-8
24. 9-11
25. 12-16
26. 17-20
27. 21-23

28. 24-26
29.   27-29

30. 30-32
31. 33-35

Септември 

1. Еремија 36-39
2. 40-42
3. 43-45

4. 46-49
5. 50-52
6. Плач 1-3
7. 4-6
8. Езекиeл 1-4
9. 5-7

10. 8-10

11. 11-12
12. 13-15
13. 16-18
14. 19-21
15. 22-26
16. 27-29
17. 30-32

18. 33-35
19. 36-38
20. 39-41
21. 42-44
22. 45-48
23. Даниел 1-4
24. 5-8

25. 9-12
26. Осија 1-3
27. 4-6
28. 7-9
29. 10-14
30. Јоил 1-3

Јули

1. Псалм 115-117
2. 118

3. 119,1-88
4. 119,89-176
5. 120-121
6. 122-124
7. 125-127
8. 128-130
9. 131-133

10. 134-136
11. 137-139
12. 140-142
13. 143-147
14. 148-150
15. Изреки 1-3
16. 4-6

17. 7-9
18. 10-12
19. 13-15
20. 16-19
21. 20-22
22. 23-25
23. 26-28

24. 29-31
25. Проповедник 1-3
26. 4-6
27. 7-9
28. 10-12
29. Песна над пес. 1-3
30. 4-6

31. 7-8
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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.

          Јули
 1. Псалм 1.
  2. Псалм 2.

  3. Псалм 3.
  4. Псалм 4.
  5. Псалм 5.
  6. Псалм 6.
  7. Псалм 7.
  8. Псалм 8.
 9.  Псалм 9.

10. Псалм 10.
11. Псалм 11.
12. Псалм 12.
13. Псалм 13.
14. Псалм 14.
15. Псалм 15.
16. Псалм 16.

17. Псалм 17.
18. Псалм 18,1-15.
19. Псалм 18,16-30.
20. Псалм 18,31-50.
21. Псалм 19.
22. Псалм 20.
23. Псалм 21.

24. Псалм 22,1-15.
25. Псалм 22,16-31.
26. Псалм 23.
27. Псалм 24.
28. Псалм 25.
29. Псалм 26.
30. Псалм 27.

31. Псалм 28.

      Август
  1. Псалм 29. 
  2. Псалм 30.
  3. Псалм 31,1-14. 
  4. Псалм 31,15-24.
  5. Псалм 32.
  6. Псалм 33.

  7. Псалм 34. 
  8. Псалм 35,1-14.
 9.  Псалм 35,15-28.
10. Псалм 36.
11. Псалм 37,1-19.
12. Псалм 37,20-40.

13. Псалм 38.

14. Псалм 39.
15. Псалм 40.
16. Псалм 41.
17. Псалм 42.
18. Псалм 43.
19. Псалм 44,1-12.
20. Псалм 44,13-26.

21. Псалм 45.
22. Псалм 46.
23. Псалм 47.
24. Псалм 48.
25. Псалм 49.
26. Псалм 50.
27. Псалм 51.

28. Псалм 52. 
29. Псалм 53.
30. Псалм 54.
31. Псалм 55.

Септември
  1. Псалм 56.
  2. Псалм 57.
  3. Псалм 58.

  4. Псалм 59.
  5. Псалм 60.
  6. Псалм 61.
  7. Псалм 62.
  8. Псалм 63.
 9.  Псалм 64.
10. Псалм 65.

11. Псалм 66.
12. Псалм 67.
13. Псалм 68,1-35.
14. Псалм 61,1-16.
15. Псалм 69,17-36.
16. Псалм 70.
17. Псалм 71,1-14.

18. Псалм 71,15-24.
19. Псалм 72.
20. Псалм 73,1-15.
21. Псалм 73,16-28.
22. Псалм 74.
23. Псалм 75.
24. Псалм 76.

25. Псалм 77.
26. Псалм 78,1-14.
27. Псалм 78,15-28.
28. Псалм 78,29-42
29. Псалм 78,43-56.
30. Псалм 78,57-72.
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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.

                           ЈУЛИ  ЈУЛИ 20222022
МЕ СТО

ДА ТУМ
1. 8. 15.  22. 29.

Виница 20:09 20:07 20:03 19:58 19:52

Колешино 20:06 20:04 20:01 19:56 19:49

Стар Дојран 20:05 20:04 20:00 19:55 19:49

Куманово 20:13 20:11 20:07 20:02 19:56

Неготино 20:09 20:07 20:04 19:59 19:52

Струмица 20:07 20:05 20:01 19:56 19:50

Кочани 20:09 20:07 20:04 19:59 19:52

Велес 20:11 20:09 20:06 20:01 19:54

Кавадарци 20:09 20:07 20:04 19:59 19:52

Дебар 20:15 20:14 20:10 20:05 19:59

Скопје 20:13 20:12 20:08 20:03 19:56

Битола 20:10 20:09 20:05 20:01 19:54

Кичево 20:14 20:12 20:08 20:03 19:57

Лаки 20:08 20:06 20:02 19:57 19:51

Чифлик 20:08 20:06 20:03 19:58 19:51

Штип 20:09 20:08 20:04 19:59 19:53

Тетово 20:15 20:13 20:10 20:05 19:58

Јегуновце 20:15 20:13 20:10 20:04 19:58

Росоман 20:10 20:08 20:04 19:59 19:53

Гевгелија 20:06 20:04 20:01 19:56 19:50

Свети Николе 20:11 20:09 20:06 20:00 19:54

Делчево 20:08 20:06 20:03 19:57 19:51

Валандово 20:06 20:05 20:01 19:56 19:50

Охрид 20:13 20:11 20:08 20:03 19:56

Радовиш 20:08 20:06 20:03 19:58 19:51

Прилеп 20:11 20:09 20:06 20:01 19:54
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AВГУСТ 2022AВГУСТ 2022
МЕ СТО

ДА ТУМ
5. 12. 19. 26.

Виница 19:44 19:35 19:25 19:14

Колешино 19:41 19:32 19:22 19:12

Стар Дојран 19:41 19:32 19:22 19:12

Куманово 19:47 19:38 19:28 19:17

Неготино 19:44 19:35 19:26 19:15

Струмица 19:42 19:33 19:23 19:12

Кочани 19:44 19:35 19:25 19:14

Велес 19:46 19:37 19:27 19:16

Кавадарци 19:45 19:36 19:26 19:15

Дебар 19:51 19:42 19:32 19:21

Скопје 19:48 19:39 19:29 19:18

Битола 19:46 19:38 19:28 19:17

Кичево 19:49 19:40 19:30 19:19

Лаки 19:43 19:34 19:24 19:13

Чифлик 19:44 19:35 19:25 19:14

Штип 19:45 19:36 19:26 19:15

Тетово 19:50 19:41 19:31 19:20

Јегуновце 19:50 19:41 19:30 19:19

Росоман 19:45 19:36 19:26 19:15

Гевгелија 19:42 19:33 19:23 19:13

Свети Николе 19:46 19:37 19:27 19:16

Делчево 19:43 19:34 19:24 19:13

Валандово 19:42 19:33 19:23 19:13

Охрид 19:49 19:40 19:30 19:19

Радовиш 19:43 19:34 19:24 19:13

Прилеп 19:46 19:37 19:27 19:17

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.
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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.

               СЕПТЕМВРИ               СЕПТЕМВРИ 2022 2022
МЕ СТО

ДА ТУМ
2. 9. 16.  23. 30.

Виница 19:02 18:50 18:38 18:26 18:14

Колешино 19:00 18:49 18:37 18:25 18:13

Стар Дојран 19:01 18:49 18:37 18:25 18:13

Куманово 19:06 18:54 18:41 18:29 18:17

Неготино 19:03 18:52 18:40 18:28 18:15

Струмица 19:01 18:49 18:37 18:25 18:13

Кочани 19:03 18:51 18:38 18:26 18:14

Велес 19:05 18:53 18:41 18:29 18:17

Кавадарци 19:04 18:52 18:40 18:28 18:16

Дебар 19:10 18:58 18:46 18:34 18:22

Скопје 19:07 18:55 18:42 18:30 18:18

Битола 19:06 18:54 18:42 18:31 18:19

Кичево 19:08 18:56 18:44 18:32 18:20

Лаки 19:01 18:50 18:37 18:25 18:13

Чифлик 19:03 18:51 18:39 18:27 18:15

Штип 19:03 18:51 18:39 18:27 18:15

Тетово 19:08 18:56 18:44 18:32 18:20

Јегуновце 19:08 18:56 18:44 18:31 18:19

Росоман 19:04 18:52 18:40 18:28 18:16

Гевгелија 19:01 18:50 18:38 18:26 18:14

Свети Николе 19:04 18:52 18:40 18:28 18:16

Делчево 19:01 18:49 18:37 18:25 18:13

Валандово 19:01 18:50 18:38 18:26 18:14

Охрид 19:08 18:57 18:45 18:33 18:21

Радовиш 19:02 18:50 18:38 18:26 18:14

Прилеп 19:05 18:54 18:42 18:30 18:18
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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



—     108     —

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).

ЈУЖНОАМЕРИКАНСКА ДИВИЗИЈА
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ЈУЖНОАМЕРИКАНСКА ДИВИЗИЈА

УНИИ ЦРКВИ ГРУПИ ЧЛЕНОВИ ЖИТЕЛИ
Аргентинска унија 622 429 119.263 45.377.000
Боливиска унија 481 673 122.738 11.633.000
Централна бразилска унија 1.239 807 283.337 47.150.395
Чилеанска унија 686 309 104.239 19.470.000
Источна бразилска мисија 1.126 1.601 213.472 16.964.966
Еквадорска мисија 308 368 54.332 17.511.000
Северна бразилска мисија 1.872 1.524 322.437 17.442.676
Северна перуанска мисија 1.424 1.722 213.721 16.418.565
Североисточна бразилска мисија 1.087 1.470 206.830 33.059.297
Северозападна бразилска мисија 1.001 838 169.491 7.598.084
Парагвајска мисија 69 90 13.654 7.255.000
Јужна бразилска унија 1.226 848 172.350 30.605.684
Јужна перуанска мисија 1.156 1.467 200.623 16.405.435
Југоисточна бразилска унија 1.397 1.069 223.162 43.033.609
Уругвајска мисија 60 50 7.127 3.531.000
Западноцентрална 
бразилска мисија 782 762 135.409 15.957.289

Додадени полиња 0 1 8 4.000

ВКУПНО 14.536 14.028 2.562.193 349.417.000

ПРОЕКТИ: 
1. Нова црква во Ел Алто, Боливија 
2. Нова црква во Ла Паз, Боливија 
3. Нова црква во Кочабамба, Боливија 
4. Нова црква во Тринидад, Боливија 
5. Нова црква во Рибеирао, Бразил 
6. Нова црква во Бродовски, Бразил 
7. Нова црква во Мауа, Бразил 
8. Нова црква во Сантос, Бразил


