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ПОВЕРЕНИЧКО УПРАВУВАЊЕ ЗА ГОСПОДА 
– ДОДЕКА ТОЈ НЕ ДОЈДЕ



Тешкониевопотполностдагосфа-
тимеодносотштонашиотБог,
Создателотнауниверзумот,сака

дагоимасонаслуѓето.(Исаматапоми-
сланатоавосхитува!)„Гледајтеколку
големаљубовнидалОтецот–дабиде-
менареченичедаБожји,атоаисме!“(1.
Јованово3,1).Или,какоштонапишала
ЕленаВајт:„Можеликоебилочовечко
достоинстводасеспоредисоова?Мо-
жемелидазаземемеповисокапозиција
одтаадасенарекувамедецанабеско-
нечниотБог?…Можелинекојасветов-
начестдасеизедначисооваа?“(Елена
Вајт,Божјата неверојатна благодат,
стр.341оригинал).Самотемнинатана
овојсветоптоваренодгревотнèспречувацелоснодагоцениместату-
сотштониедаденвоИсуса.

Сепак,аконевнимаваме,примамливостанаовојсветиработитево
светотќенèоддалечатодХриста.Засреќа,Божјатаречнèзапознавасо
искушенијатаистапицитенасатаната.„Аониештосакаатдасезбога-
туваат,паѓаатвоискушение,востапициивомногунеразумнииштет-
нистрасти,штогопотопуваатчовекотвопропастипогибел.Заштоко-
ренотнаситезлаесреброљубието,наштонекоимусепредадоа,сеот-
клонијаодвератаисинавлекоамногумаки“(1.Тимотеј6,9.10).

Меѓутоа,Господнидаванасокикакодазаработимепариикакода
гикористимемудро,недозволувајќитоадастаненештошто,какошто
предупредуваПавле,можеданидонесе„пропастипогибел“.Воповеќе
од2.000библискистиховикоисезанимаваатсопарите,имототинаши-
отодносконнив,Богнидавапрактичниупатствазатоакакодасеиз-
дигнеменадживотнитепритисоциидауправувамесоонаштониеда-
денонафинансискиодговоренначин.

ВолекциитезаоватримесечјеќегопроучувамеБожјиотидеалкога
станувазборзанашиотодноссоНегоијасноќевидимекакодаразви-
емедовербавоНего,доволнодлабоказадамуостанемеверни,дурии
когавеќенеќеможемедакупувамеипродаваме.(ВидетеОткровение
13,17.)Меѓутоа,такватаверанесестекнувапрекуноќ.Сепак,соверно
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управувањесоонаштоБогнигодал,можемедабидемеподготвени,ду-
риисега,засèштоќенисеслучи.

Боггипоседуваресурситеи,когасоработувамесоНего,Тојнидоз-
волувадауправувамесонивзаНего.НамератанаСпасителотечовеч-
китесуштества,очистенииосветени,дабидатНеговадеснарака.Заоваа
големапривилегија,дамујаизразименашатаблагодарностнаОнојшто
„нèизбавиодвластанатемнинатаинèвоведевоцарствотонаСвојот
возљубенСин,воКогоимамеоткуп;ипростувањенагревовите“(Ко-
лошаните1,13.14).

СоветотштоБогимгоупатилнасвоитедецапрекумудриотСоло-
монгласи:„ДавајМуприноснаГоспододимототтвојиодпрвинитена
плодовитеодтвоитепридобивки“(Мудриизреки3,9).Тојсоветесосе-
масоодветен,бидејќиенапишано:„Достоенси,Господи,дајапримиш
славата,честаисилата,заштоТисисоздалсè,испоредТвојатаволја
постоисèиесоздадено!“(Откровение4,11)

Одчистосекуларнаперспектива,живеемевомногупредизвикувач-
киистреснивремиња.Меѓутоа,нашиотхристијанскисветогледнида-
васигурностинадеждодекагинабљудувамезнацитештонигидалИс-
усзадазнаемедекаголематакулминацијаначовечкатаисторија,вто-
ротоХристоводоаѓање,емногублиску,такадасекаже,предвратата.
Нашамолитваеовиепрактичнилекциидајапродлабочатвашатавера
идовербавоБогаидавепоттикнатдабидетеНеговиверниуправите-
ли.

Г. Едвард Рид е ракоположен проповедник и лиценциран адвокат кој 
служел многу години како водач на Повереничката служба во Северно-
американската дивизија.

.
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САБОТА, 31 декември 2022
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аЛекција 1
31 декември до 6 јануари 2023

ДЕЛ ОД БОЖЈОТО СЕМЕЈСТВО

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Галатјаните 3,26, 
29; Псалм 50,10-12; 1. Дневникот 29,13.14; Филипјаните 4,19; 1. Јова-
ново 5,3; Матеј 6,19-21.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Гледајте колку голема љубов ни дал 
Отецот – да бидеме наречени чеда Божји, а тоа и сме!“ (1. Јованово 
3,1)

Неверојатнакарактеристиканаодносотштониекакохристијаниго
имамесоБогаетоаштоТојнидоверувадауправувамесоНеговитера-
ботиназемјата.Насамиотпочетокначовечкатаисторија,Богизречно
гиовластилАдамиЕвадасегрижатзабеспрекорнитеделанаНегово-
тосоздавање.(Видете1.Мојсеева2,7-9,15.)Оддавањетоимињанажи-
вотните,дочувањетонаГрадинатаинаселувањетоназемјатасораѓање
деца,БогниставилјаснодознаењедекатребадаработимеовдевоНе-
говоиме.

Тојнавистинанèблагословувасопотребнитесредства,нонамнидо-
верилдауправувамесонив–дасобирамепари,дапишувамечекови,да
вршимеелектронскитрансферинапари,даправимебуџетиидагино-
сименашитедесетоциидаровивоцрквавосаботанаутро.Богнèпот-
тикнувадагитрошимесредстваташтонигидалзанашипотреби,за
потребитенадругитеизаунапредувањенаНеговотодело.Колкуида
изгледаневеројатно,ниесметиенакоиБогимдоверилдагивоспиту-
ваатсвоитедеца,дагиградатНеговитезградиидагиобразуваатслед-
нитегенерации.

Волекцијатазаовааседмицаќегиразгледамепривилегиитеиодго-
ворноститеповрзанисотоаштосмеделодБожјетосемејство.



—     8     —

НЕДЕЛА, 1 јануари 2023

НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД БОЖЈОТО СЕМЕЈСТВО

„Затоа ги преклонувам колената свои пред Отецот на нашиот Господ 
Исус Христос, од Кого се именува секој род на небесата и на земјата“ 
(Ефесјаните 3,14.15). Какви слики оживуваат овие стихови и каква на-
деж наоѓаме во нив?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Веќенапочетокотнасвојатаслужба,Исусизјавил:„Тукумолетесе
вака:Оченаш,Којсинанебесата,дасесветииметоТвое“(Матеј6,9).
Подоцна,насамоимјаповторилистатамолитванасвоитеученици(Лу-
ка11,2-4).ИсусникажалдагонарекувамеНеговиотОтец„Оченаш,Кој
синанебесата“.КогасесретналасоИсусапоНеговотовоскресение,Ма-
ријасакаладагопрегрне.Меѓутоа,„ЍречеИсус:’НедопирајседоМе-
не,заштоуштенесумсевратилкајМојотОтец;тукуотидикајбраќата
Моиикажиим:севраќамкајСвојотОтецивашиотОтец,кајСвојотБог
икајвашиотБог‘“(Јован20,17).

БидејќиимамеистОтецсоИсуса,Тојенашбрат,аситениесмебраќа
исестривоГоспода.Исусстаналчленназемнотосемејствозадаможе-
мениедастанемечленовинанебеснотосемејство.„Небеснотосемејство
иземнотосемејствосеедно“(ЕленаВајт,Копнежот на вековите,стр.
835оригинал).
Прочитајте ги следните текстови: 2. Мојсеева 3,10; 2. Мојсеева 5,1 и 
Галатјаните 3,26.29. Што кажуваат овие стихови за тоа како Бог се од-
несува кон нас? Зошто ова треба да биде толку охрабрувачко?
_____________________________________________________________________________________________________________

Заразликаодучењетокоеделатанасоздавањетогисметакакооби-
ченпроизводнастудените,нечувствителнизаконинаприродата,Све-
тотописмоучинесамодекаБогпостои,тукуидекаТојнèљубинаси
декасеоднесуваконнаснаначинкојетолкупроникнатсољубов,што
често,задасеприкажетојоднос,секористисликатанасемејството.Без
разликадалиИсусгонарекуваИзраел„мојнарод“,илинас„синови
Божји“илигонарекуваБога„нашОтец“,значењетоесекогашисто:Бог
нèсакатакакакошточленовитенасемејствототребадасесакаатеден
содруг.Колкудобравестетоасредеовојсветкој,сампосебе,знаеда
бидемногунепријателски!
Замислете свет во кој сите се однесувавме како кон членови на едно 
семејство. Како можеме да научиме кон сите луѓе да постапуваме како 
кон наши браќа и сестри?
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ПОНЕДЕЛНИК, 2 јануари 2023

БОГ Е СОПСТВЕНИК НА СÈ

Прочитајте ги следните текстови: Псалм 50,10-12; Псалм 24,1; 1. Лето-
писи 29,13.14 и Агеј 2,8. Каква е нивната порака, и што треба да значи 
таа вистина за нас и за нашиот однос кон она што го поседуваме?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ПрватакнигаЛетописи,почнувајќиод17.глава,известувазажелба-
танацаротДавиддаизградикуќазаБога.Таажелбамујадоверилна
пророкотНатан,којмуодговорил:„Прависèштотиенасрце,зашто
Господесотебе“(1.Летописи17,2).НотааноќНатанпримапоракаод
Богавокојамубилоналоженодамупренесенацаротдека,бидејќие
воин,тојнемадаможедагоизградиБожјиотдом.Неговиотсинќејаза-
вршитааработанаместонего.Давидпотоапрашалдалиможебаремда
гинаправиплановитеидагиподготвиградежнитематеријали.Когаму
билоодобреноовабарање,Давидгопоминалостатокотодсвојотживот
собирајќиогромниколичиниделканкамен,кедар,железо,злато,сребро
имесинг„безмерка“.Когацелиотградеженматеријалбилсобранирас-
пореденнаградилиштето,ДавидгиповикалводачитенаИзраелназа-
едничкацеремонијанапрославувањеиблагодарност.

ШтовелицаротДавидвотекстот1.Летописи29,13.14,восвојатајав-
намолитва,затоакојевистинскиотизворнасиоттојградеженмате-
ријалзакојтојинеговиотнародвложилевремеипаризадасесобере?
Серазбира,тојвоосновавели:„Навистина,неможемедасиприпише-
меникаквазаслугазасивеовиепосебниматеријали,бидејќиниесамо
тиговраќамеонаштоевеќетвое“.

Оваапоракаеважназаситенас,безразликадалисмебогатиилиси-
ромашни(ноособеноакосмебогати).БидејќиБогсоздалсèнапочето-
кот(види1.Мојсеева1,1;Јован1,3;Псалм33,6.9),Тој,всушност,е
вистинскиотсопственикнасèштопостои,вклучувајќигоисетоонашто
гопоседуваме,штоидае–безогледколкунапорно,вредноичесносме
гозаработилетоа.ДанееБогиНеговатаблагодат,ниенебиималениш-
тоибибиленишто–всушност,небинипостоеле.Затоа,морадаживе-
емесосознаниетодека,вокрајналинија,Богпоседувасèштопостои,и
славејќигоиблагодарејќимузаНеговатадобринаконнас,секогашмо-
жемедајаимаменаумовааважнавистина.
„Зашто, кој сум јас, и кој е мојот народ, та можеме да жртвуваме тол-
ку? Но од Тебе е сè, и добиеното од Твојата рака Ти го дадовме?“ (1. 
Летописи 29,14) Кои возвишени принципи се сумирани во тие збо-
рови, и како тие ги одразуваат ставовите што треба да ги имаме кон 
Бога и кон сето она што го поседуваме?
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ВТОРНИК, 3 јануари 2023

РЕСУРСИ ДОСТАПНИ ЗА БОЖЈОТО СЕМЕЈСТВО

НајголемиотБожјидарзаНеговитедецаеИсусХристос,којни
простуваисотоанивлевамир,нидаваблагодатзасекојдневниотжи-
вот,духовенрастинадежвовечниотживот.

„ЗаштоБогтолкуговозљубисветот,штоГодадеСвојотЕдинороден
Син,тасекојштоверувавоНегоданезагине,тукудаимавеченживот“
(Јован3,16).„АнаситештоГопримија–наситештоверуваавоНего-
вотоиме–имдадемоќдастанатчедаБожји“(Јован1,12).

Споредтоа,спасениетоетемелендарбидејќи,безтојдар,штодру-
гобиможеледадобиемеодБогаштобибилонавистинаважнонадол-
гипатеки?Штоидаимамеовде,еденденќеумремеиќенèнема,како
иситеониештоќесесеќаваатнанас,иштоидаправимеќебидезабо-
равено.Затоа,првоинајважноедаротнаевангелието,односноХрис-
тос,итоараспнатиот(1.Коринќаните2,2),секогашданибидевоцен-
таротнавниманието.

Асепак,заеднососпасението,Богнидавамногуповеќе.Анаоние
коисезагриженизасвојатахранаиоблека,Исусимдаваутехасослед-
нивезборови:„НобарајтегонајнапредцарствотонаБогаиНеговата
правда,исèоваќевисепридодаде“(Матеј6,33).
Прочитајте ги следните текстови: Псалм 23,1; Псалм 37,25 и Фи-
липјаните 4,19. Што ни кажуваат овие стихови за Божјата грижа за 
нашите секојдневни потреби?
_____________________________________________________________________________________________________________

Истотака,когаимзборувалнаученицитезасвоетозаминување,
Исус,задагиутеши,имговетилдаротнаСветиотДух.„АкоМељуби-
те,пазетегиМоитезаповеди.ЈасќеГопомоламОтецот,иТојќевида-
дедругУтешителзадабидесовасдовека,Духотнавистината,Когосве-
тотнеможедаГоприми,заштонеГовиде,нитуГопознава;авиеГо
познавате,заштововасеивовасќебиде“(Јован14,15-17).„Акогаќе
дојдеТој,ДухотнаВистината,ќевеупативосетавистина“(Јован16,13).

ТогашсамиотДухќеимдаденаБожјитедецаневеројатнидуховни
дарови(Види1.Коринќаните12,4-11.)

Накратко,Богвокој„заштониепрекуНегоживееме,седвижимеи
постоиме“(Дела17,28),Богкој„Самнаситеимдаваживот,здивисè“
(Дела17,25),ниовозможилегзистенција,нигодалветувањетозаспа-
сение,ниобезбедилматеријалниблагословиидуховнидаровизадаби-
демеблагословзадругите.Иповторно,штоидапоседувамевомате-
ријалнасмисла,безогледнадаровитеилиталентитесокоисмеблаго-
словени,ниесмедолжнивосекојпогледдамудадемесметканаДаро-
давецотзатоакакогикористиме.
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СРЕДА, 4 јануари  2023

ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА БОЖЈОТО СЕМЕЈСТВО

Ситениеуживамеводуховнитеивотелеснитеблагословиидарови
штонигидаваБог.Колкуеутешноитоаштознаемедеканиесме„дел
одНеговотосемејство“.
Прочитајте 5. Мојсеева 6,5 и Матеј 22,37. За што се зборува овде и 
како можеме да го постигнеме тоа?
_____________________________________________________________________________________________________________

КакоможемедагосакамеБога„сосетосвоесрце,исосетасвојаду-
ша,исосиотсвојразум“(Матеј22,37)?ИнтересноештоБиблијатани
даваодговорнаовапрашање,нотоанееодговоротштоповеќетолуѓе
гоочекуваат.
Прочитајте ги текстовите 5. Мојсеева 10,12.13 и 1. Јованово 5,3. Од 
библиска перспектива, каков треба да биде нашиот одговор на меѓу-
себниот однос полн со љубов што го имаме со нашиот небесен Татко?
_____________________________________________________________________________________________________________

Држењеназаконот?Послушностназаповедите?Замногухристија-
ни,зажал,мислатазадржењеназаконот(особеноначетвртатазаповед)
претставувалегализамитиетврдатдеканиесмеедноставноповикани
дагосакамеБогаиближнитекакосебеси.Меѓутоа,Богејасен–наша-
таљубовконБогаиконнашитеближнијаоткриваметокмупрекупо-
слушностаконНеговитезаповеди.

„БидејќиљубовтаконБогасесостоивоова:дагипазимезаповеди-
теНегови“(1.Јованово5,3).Навикнатисмедагледаменаовојстихво
смисладеканиегосакамеБогаизатоагидржимеНеговитезаповеди.И
тоаеворед.Но,можебитребадагосфатимеивосмисладека„љубовта
конБогасесостоивоова“,односнодекајаспознавамеијадоживуваме
БожјатаљубовтокмунатојначинштогидржимеНеговитезаповеди.

ВотекстотМатеј7,21-27,Исусвелидекаониештогислушаатиги
извршуваатБожјитезборовиможатдасеспоредатсомударградителкој
јаизградилсвојатакуќанацврстакарпа.Ониекоислушаат,нонеизвр-
шуваат,можатдасеспоредатсонеразумниотградителкојјаизградил
својатакуќанапесок–сокатастрофалнипоследици.Идвајцатајаслуш-
налеРечта.Едниотпослушал,другиотне,апоследицитесесостоелево
разликата–животилисмрт.
Размислете за поврзаноста која постои меѓу љубовта кон Бога и поко-
рувањето на Неговиот закон. Зошто љубовта кон Бога се изразува на 
овој начин? Што е тоа во држењето на заповедите што, всушност, ја 
открива таа љубов? (Навестување: Размислете до што доведува непо-
слушноста кон Неговиот закон.)
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ЧЕТВРТОК, 5 јануари 2023

БОГАТСТВО НА НЕБОТО

„Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓа-
та, и каде што крадците ги поткопуваат и крадат; но собирајте си 
богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што 
крадци не ги поткопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што е богатство-
то ваше, таму ќе биде и срцето ваше“ (Матеј 6,19-21). За кои клучни 
вистини зборува Исус овде?
_____________________________________________________________________________________________________________

Којнепрочиталеднаодмногутеприказнизалуѓекоистекналеголе-
мобогатство,нонабрзогоизгубиленаовојилионојначин?Нашиотсвет
емногунестабилноместо–војни,злосторства,насилство,природникатас-
трофи–сетотоаможеданастапиненадејноидагоодземесетооназашто
смеработеле,асмегозаработилечесноиверно.Освентоа,замигможе
данисеслучиисмрт,атакаситеовиеработиданистанатбескорисни.

Секако,вонитуеденмоментСветотописмоненикажувадекаепогреш-
нодасебидебогатилидасестекнувабогатство.Вотиестихови,всуш-
ностИсуснèпредупредуванасèдагледамеодсоодветнаперспектива.

Но,штозначидасесобирабогатствонанебото?ОвазначидекаБоги
Неговотоделомораданибидатнапрвоместовонашиотживот,наместо
заработувањетопаридабидепредсè.Тоа,меѓудругото,значидекаонашто
гоимаметребадагокористимезаБожјотодело,заунапредувањенаНего-
вотоцарство,заработавоползанадругитеизаблагословнадругите.

Например,когагоповикалАврам,Богпланиралдагоупотребинегои
неговотосемејствозадагиблагословиситесемејстваназемјата.Богмуре-
колнаАврама,којсенарекол„пријателБожји“(Јаков2,23):„Аодтебеќе
направамголемнарод,иќетеблагословам,ииметотвоеќегопрославам
итиќебидешблагословен.Ќегиблагословамоние,штотебеќетеблаго-
словуваат,иќегипроколнамоние,штотебеќетепроколнуваатипрекуте-
беќебидатблагословениситенародиназемјата“(1.Мојсеева12,2.3).

„Итака,ониештоверуваат,себлагословенизаедносоверниотАвра-
ам“(Галатјаните3,9).Затоа,сесоочувамесоистиотпредизвиксокојсе
соочилисамиоттој.

„Паритеимаатголемавредностзаштоможатданаправатмногудо-
бра.ВорацетенаБожјитедецатиесехраназагладните,водазажедни-
те,облеказаголите.Тиесеодбраназаугнетените,средствозапомош
наболните.Меѓутоа,паритесамипосебенемаатпоголемавредностод
обиченпесокаконесеупотребатзанамирувањенаживотнитепотреби,
запомагањенаближнитеизаунапредувањенаХристовотодело“(Еле-
наВајт,Христовите параболи,стр.351оригинал).
„Зашто, каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше“ 
(Матеј 6,21). Што ви кажува вашето срце за тоа каде се наоѓа ваше-
то богатство?
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ПЕТОК, 6 јануари  2023

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

„Божјетосрцекопнеезасвоитедецаназемјатасољубовкојаепосил-
наодсмртта.ДавајќигосвојотСин,вотоједендар,Тојнигоподарил
целотонебо.ЖивототнаСпасителот,неговатасмртипосредување,служ-
батанаангелите,молитвитенаДухот,севкупнотозалагањенаОтецот,
постојанатаактивностнанебеснитесуштествасетотоаеставеновослуж-
базаоткупначовекот“(ЕленаГ.Вајт,Патот кон Христа,стр.21ориг.).

„АкостесеоткажалеодсебесиистемусепредаленаХриста,виесте
станалечленна,Божјетосемејство,изатоавистоинарасполагањесѐ
штосенаоѓавоТатковатакуќа.ПредвассеотворениситеБожјибогат-
ства,ивосегашниотивосветотштоќедојде.

Службатанаангелите,даротнанеговиотДух,трудотнанеговите
слуги–сетотоавистоинарасполагање.Светот,сосетоонаштоевоне-
го,евашсѐдотогашдодекаможедавипослужизадобро.“(ЕленаГ.
Вајт,Мисли од Гората на блаженствата,стр.110оригинал).

1. Имајќи ги на ум сите тие неверојатни дарови што Бог им ги дава на 
своите деца, принудени сме да се запрашаме како псалмистот: „Што 
да Му дадам на Господ за сите негови добрини што ми ги направи 
мене?“ (Псалм 116,12). Направете список на благословите и дарови-
те што Бог ви ги дал во вашиот духовен и овоземен живот и бидете 
подготвени да ги споделите во вашата класа. Што можеме да научи-
ме за тоа колку навистина треба да му бидеме благодарни на Бога?

2. Иако ние со право размислуваме за Бога како наш Творец, Светото 
оисмо постојано и одново учи дека Тој нас и нѐ одржува во живот 
(Видете Евреите 1,3; Јов 38,33-37; Псалм 135,6.7; Колошаните 1,17; 
Дела 17,28; 2. Петрово 3,7). Од галаксиите во космосот, чукањето на 
нашето срце, до силите што ги поврзуваат атомските структури кои 
ја сочинуваат целата позната материја, само Божјата сила ги одр-
жува во постоење. Како оваа библиска вистина треба да ни помогне 
да разбереме кои се нашите обврски кон Бога, во однос на тоа како 
го користиме сето она што Тој ни го дал? Како овој факт ни помага 
да го одржуваме нашиот живот и целта на нашето постоење во 
вистинската перспектива?

3. Во оваа лекција се зборуваше за тоа зошто, од сето она што Бог ни го 
дал, Исус и планот на спасение се најголемиот дар од сите. Зошто е 
тоа вистина? Што би имале ако го немавме тој дар и големата надеж 
што ни ја нуди? Еден писател атеист ги прикажал луѓето како обич-
ни „парчиња расипано месо на коски што се распаѓаат“. Зошто тој, 
ако го нема дарот на евангелието, всушност би бил во право?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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САБОТА, 7 јануари 2023
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Од 7 до 13 јануари 2023

БОЖЈИТЕ ЗАВЕТИ СО НАС

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Матеј 10,22; Јован 6,29; 
5. Мојсеева 28,1-14; Мудри изреки 3,1-10; Малахија 3,7-11; Матеј 6,25-33.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Ако навистина го послушаш гласот на 
Господа, својот Бог, пазејќи ги и вршејќи ги сите негови заповеди што 
ти ги наредувам денес, Господ, твојот Бог, ќе те возвиши над сите наро-
ди на земјата. Сите овие благослови ќе слезат над тебе и ќе те стигнат 
ако го слушаш гласот на Господа, својот Бог“ (5. Мојсеева 28,1.2).

Неверојатно,Богсклучувадоговори(илизавети)сонас.Повеќетоод
нивсебилатерални,штозначидекадветестрани(иБогилуѓето)имаат
својаулога.Примерзабилатералендоговоре:„Акотигонаправишова,
тогашјасќегонаправамона“.Или:„Ќегонаправамоваакотигона-
правишона“.

Пореткивидовисеунилатералнитеилиедностранизавети.„Јасќего
направамтоа,безразликадалитиќенаправишнештоилине.“Неколку
Божјизаветисочовештвотосееднострани.Например:„Тојгоостава
Своетосонцедагрееинадлошитеинаддобрите,иимпраќадождина
праведнитеинагрешните“(Матеј5,45).Штоидаправимеилидане
правиме,можемедасметаменатоадекаБогќенидавасонцеидожд.
Попотопот,Богсклучилзаветсочовештвотои„соситеземниѕверови“,
споредкојникогашнемадаимадругпотопштоќејапоплавицелата
земја(видетеготекстотод1.Мојсеева9,9-16),безразликананашите
постапки.Тојистотакаветил:

„Отсега,пасèдурипостоиземјата,немадапрестанатсеењетоижне-
ењето,студотигорештината,летотоизимата,деновитеиноќите“(1.
Мојсеева8,22).Штоидаправиме,годишнитевремињаќедоаѓаатиќе
сизаминуваат.

Овааседмицаќепроучуваменекоимошнезначајнибилатерални(обо-
страни)заветимеѓуБогаиНеговитедеца.Семолиме,споредБожјата
благодат,даго„одржимесвојотделоддоговорот“.
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НЕДЕЛА, 8 јануари 2023

ЗАВЕТОТ НА СПАСЕНИЕТО

ХристоватасмртнаГолготаовозможиласпасениезасекојчовекшто
некогашживеелилинекогашќеживееназемјата.Меѓутоа,заразлика
одветувањетозапроменанагодишнитевремиња,заветотнаспасение-
тонеееднострано–тоанеседавасекому,безразликаштоправи.Ве-
рувањетодекаситеќебидатспасенисенарекува„универзализам“.

НоИсус,наспротитоа,јасноучелдека,ипокрајфактотштоТојум-
релзацелоточовештво,многулуѓесèуштеодатпоширокиотпат,кој
гиводивоуништувањеивечнасмрт(Матеј7,13.14).
Што имаат да кажат следните текстови за тоа како луѓето го добива-
ат дарот на спасението во Исуса?
1. Јованово 5,13___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Матеј 10,22__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Јован 6,29____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Петрово 1,10.11________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Павлејаразбралбилатералнатаприроданазаветотнаспасението.
Знаејќидеканаскороќебидепогубен,тојсамоувереномукажуванасво-
јотдрагпријателТимотејдека,ипокрајтоаштомногуоднеговитесо-
патницигонапуштиле,тојсоцелоснадовербавелидекагоисполнилсво-
јотделнадоговорот.„Заштојасвеќесеизливамкакожртвалеаница,а
времетозамоетозаминувањенастапи.Добросеборев,патотгозавршив,
вератајазапазив.Понатамумеочекувавенецотнаправдата,штоќеми
годадевоонојденГоспод,праведниотСудија;нонесамомене,тукуи
наситекоисерадуваатнаНеговотопојавување“(2.Тимотеј4,6-8).

Всушност,Павлевели:„Подготвенсумзатоаштодобросеборев,го
истрчавсвојотпат,вератајасочував.“Меѓутоа,тојсекогашмногујас-
нотврделдекачовекотсеспасувасамосовера,анесоделатаназако-
нот,паиовденегледанасопственитеделаидостигнувањакаконасвои
заслугипредБога.Оттука,„венецотнаправдата“штогочекаевсуш-
ностИсусоватаправедност,накојаПавлесеповикувалсовераиседр-
желзанеадокрајотнасвојотживот.
Иако спасението е незаслужен дар, која е разликата меѓу оние кои го 
прифаќаат тој дар и оние кои не го прифаќаат? Какви барања поста-
вува пред нас прифаќањето на тој дар?
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ПОНЕДЕЛНИК, 9 јануари 2023

„АКО СЛУШАШ ВНИМАТЕЛНО…“

ПеттатакнигаМојсеевапретставувапишанаверзијанапроштални-
тепоракинаМојсејупатенидодругатагенерацијаИзраелципочетири-
есетгодишнототалкањепопустината.Тиепоракибилеизговоренина
моавскитерамниниисточноодЕрихон.Затоа5.Мојсееваесоодветно
наречена„Книганасеќавањето“.

Вотаакнига,МојсејзборувазавернотопостапувањенаБогасоИз-
раел.ТојсенавраќанапатувањетоодпланинатаСинајдоКадизВарнија
наработнаВетенатаземја,какоинанивниотбунти40-годишнототал-
кањенизпустината.ТојгиповторилДесеттезаповеди,барањетозада-
вањедесетокисоздавањенацентралноскладиште.Меѓутоа,примарни-
отфокусна5.МојсееваесоветотдасепокоруваменаБогаидагипри-
мамеНеговитеблагослови.МојсејгоприкажуваБогакакоОнојкојима
способностижелбадасегрижизасвојотнарод.
Прочитајте го текстот 5. Мојсеева 28,1-14. Кои големи благослови му 
биле ветени на народот? Но, што требало да прават за да ги примат 
тие благослови?
_____________________________________________________________________________________________________________

МојсејмногусакаллуѓетодасфататдекаБогиманаумпрекрасни,па
дуриичудесниблагословизанив.Неговитезборови:„Аконавистинаго
послушашгласотнаГоспода,својотБог“,имставиледознаењедекаво
прашањебиланивнатавечнасудбина.Колкумоќенизразнареалностана
слободниотизбор!ТиебилеНеговизбраннарод,примателинаголеми
благословииветувања,нотиеблагословииветувањанебилебезуслов-
ни.Требалодагиприфатат,дагиприменатиспореднивдапостапуваат.

НиштоодонаштоБогбаралоднивнебилопремногутешкодасеис-
полни.„Заштооваазаповед,штоденестијадавам,неетешказатебе,
нитуедалекуодтебе.Таанеенанебото,задаможедасекаже:’Којод
насбисевоздигналнанеботоибинијазелидонелдајачуеме,тадаја
исполниме?’;нитуепрекуморе,задаможедасекаже:’Којоднасби
отишолпрекумореибинијазелидалдајачуеме,тадајаисполниме?‘
Нооваазаповедемногублискудотебе:тааевоустататвојаивосрце-
тотвое,задајаисполнуваш“(5.Мојсеева30,11-14).

Секако,покрајблагословите,тукаеипредупредувањезапроклет-
стваташтоќегиснајдатдоколкунепослушаат(5.Мојсеева28,15-68),
односнокаквипоследициќедонесенивниотгревибунт.
Што значи за нас денес навистина „да го послушаме“ она што Бог ни 
кажува Бог да го правиме?
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ВТОРНИК, 10 јануари 2023

ПОЧИТУВАЈ ГО ГОСПОДА

КнигатаМуздриизрекиСоломоновинесезанимаватолкусопра-
шањетозаонаштоеисправноилипогрешно,колкуштозборувазамуд-
ростаибезумноста.Додекајачитатеоваакнига,ќегивидитепридобив-
китеодмудростаистапицитенабезумноста.
Прочитајте го текстот Мудри изреки 3,1-10. Кои прекрасни ветувања 
се дадени таму? И што значи изразот „првините на сиот свој приход“?
_____________________________________________________________________________________________________________

Богбараоднасдагоставименапрвоместо,когастанувазборзауп-
равувањесонашиотимот,признавајќидекаТојесопственикнасèипо-
кажувајќисонашатаверадекаТојсегрижизанас.Но,иуштеповеќеод
тоа,Тојвелидекаакогоставименапрвоместо,ќегоблагословионашто
нипреостанало.Дагоправиметоа–односно,дагоставимеНегонапр-
воместо–занаспретставувачиннавераидоверба,показателдекасе
надеваменаГосподасосетосвоесрцеидеканавистинанесепотпираме
насопствениотразум(штоеособеноважно,затоаштомошнечестосе
случуванештоштонегоразбирамеивокоенегледаменекојасмисла).

Меѓутоа,ништонеможедајапоттикненашатадовербавоБогаиНе-
говатаљубовпосилноодкрстот.Когаќесфатимештониедаденонаси-
тенасвоИсуса,несамокаконашТворец(Јован1,1-4)иСтарател(Ев-
реите1,3),тукуикаконашОткупител(Откровение5,9),враќањетона
Богапрвинатаодплодовитенасèонаштогоимаме,навистинаенајмал-
куштоможемеданаправиме.

„НесамоштоГосподупатуванатоадекадесетокотенештоштоНе-
мумуприпаѓатукуникажуваикакотребадагоодвоимезаНего.Тој
нипорачува:‚ПочитувајГоГосподасосвојотимотисопрвинитенаси-
отсвојприход‘(Мудриизреки3,9).Тоанезначидеканашитесредства
можемедагитрошименасебе,иостатокотдамугопринесеменаГос-
пода,иакоитоабибилочесноодвоендесеток.Споредтоа,најпрвоне-
касеиздвоиБожјиотдел“(ЕllеnG.Whitе,Counsels on Stewardship,p.81.).

Богвелидека,акогоставимеНегонапрвоместо,ќеимаме„препол-
нижитници“(Мудриизреки3,10).Сепак,тоанемадасеслучинанекој
чудесенначин.Односно,немадасеразбудитеедноутроидаоткриете
декавашитекациижитнициодеднашсеполни.

Наместотоа,Библијатасодржипринципинадоброуправувањесо
средствата,внимателнопланирањеифинансискаодговорност,апри-
тоаверноставоонанаштоБогнèповикуватребадабиденашапрваи
основнадолжност.
Меѓутоа, како да научиме да се потпираме на Бога и на Неговите ве-
тувања во финансиски тешки времиња кога, и покрај тоа што на-
стојуваме да бидеме верни, нашите „житници и каци“ не се полни?
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СРЕДА, 11 јануари 2023

ДОГОВОР ЗА ДЕСЕТОК

Постоитеснадуховнаврскамеѓуобичајотдадавамедесетокинаши-
отодносспремаБога.Израелцитенапредувалекогамубилепослушни
наБогаиверниводавањетодесеток.Наспротитоа,поминуваленизтеш-
кивремињакоганепостапувалетака.Сечинелокакодаследатобразец
нацикличноменувањенапериодинапослушностиизобилство,сопе-
риодинанепослушностипроблеми.Воеденодтиепериодинаневер-
ство,Бог,прекупророкотМалахија,мупонудилнасвојотнародбила-
тералендоговор.
Прочитајте го текстот Малахија 3,7-11. Кои ветувања и обврски се 
споменуваат во тие стихови?
_____________________________________________________________________________________________________________

БогветилдекаќесевратикајСвојотнарод,акотиесеврататкајНе-
го.Когагопрашалештосакалдакажесотоадекатребадасеврататкај
Него,Тојизречнорекол:„СмееличовекдаМузадржуванаБога?Авие
МизадржуватеМене,ипрашувате:’ВоштоТизадржуваме?‘Водесето-
котивоприносот.“Причинатазанивнотопроклетствобилавотоашто
задржувале(иликраделе,споредпреводотнаМПЦ;заб.напрев.)одона
штомуприпаѓанаБога.ИевегоБожјоторешениезатојпроблем:„До-
несетегиситедесетоциворизницата“(Малахија3,10).Икогаќегосто-
ритетоа,Богвелидагоиспитаме,„Неќеливигиотворамнебесните
браниинеќелиизлеамврзвасблагословсополнамерка.“Аконемаме
доволнопросторзадагопримимесетотоа,ќеимамевишоксокојќе
можемедаимпомогнеменадругитеидагоунапредимеБожјотодело.

„ОнојштогодалСвојотЕдинороденСиндаумрезавас,склучилза-
ветсовас.ТојвигидаваСвоитеблагослови,азавозвратбараодвасда
мугидонесетесвоитедесетоцииприноси.Никојнеманидасеосмели
датврдидеканегоразбралтоапрашање.Божјиотпланвоврскасоде-
сетокотиприноситеејасноизложенвотретатаглаваодКнигатанапро-
рокМалахија.БоггиповикувалуѓетодабидатверниназаветотштоТој
госклучилсонив“(ЕllеnG.Whitе,Counsels on Stewardship,стр.75).

Еденодпозитивнитепериодинапослушностезабележанзавреме
навладеењетонадобриотјудејскицарЕзекија.ВоЈудејадошлодо
вистинскапреродбаилуѓетопочналевернодагипринесуваатсвоите
десетоцииприносивохрамскатаризница.Донелетолкумногуштосе
насобралекупиштавохрамот.Текстот2.Летописи31,5зборувазатоа
штосеслучилокога„синовитеизраелскииздонесоамногуголемико-
личества:жито,вино,масло,медисекаквиполскипроизводи;донесоа
уштедесетокодсèвоизобилство“.
Што кажува вашиот десеток (или недавањето десеток) за вашата ду-
ховност и вашиот однос спрема Бога?
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ЧЕТВРТОК, 12 јануари 2023

„ПРВО БАРАЈ…“

ЗаИсусасевелидека„многународГослушашесозадоволство“(Мар-
ко12,37).ПоголемиотделодлуѓетовотолпаташтоГоследелаигослуша-
лаприпаѓаленакласатаобиченнарод.Тоабилеониекоибиленахранети
напланинскатападинаикоијаслушалеПроповедтанагората.Исус,всуш-
ност,имрекол:Знам дека се грижите како да ги обезбедите за вашите се-
мејства. Се грижите за секојдневната храна, за пиењето и облеката што 
ви е потребна за да се загреете и заштитите. Но, еве што ви предлагам...
Прочитајте го текстот: Матеј 6,25-33. Што се ветува тука и што мора 
да направат луѓето за да ги примат тие ветувања?
_____________________________________________________________________________________________________________

МногуодБожјитеветувањаимаателементинабилатералендоговор.
Односно,задагодобиемеблагословот,требаиниедагоизвршимена-
шиотделодработата.
Прочитајте го текстот од Исаија 26,3. Што се бара од нас за да го има-
ме Божјиот мир?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Прочитајте го стихот 1. Јованово 1,9. Што ќе направи Исус ако ние ги 
признаеме нашите гревови?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Прочитајте го текстот 2. Летописи 7,14. Што претставуваат „ако“ и 
„тогаш“ во рамките на таа Божја понуда?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Ситеовиестихови,аимногудруги,сезанимаваатсоважниотфакт
дека,ипокрајтоаштоБогесуверен,штоТојенашТворециХранител,
анашетоспасениеедарнамилостакојнеможедасезаслужи,ниесе-
пакимамесвојуделводраматанаголематаборбаовденаземјата.Ко-
ристејќигосветиотдарнаслободнатаволја,слободниотизбор,ниемо-
радаизберемедагиследимепоттицитенаСветиотДухидагопослу-
шамеонаштоБогнèповикувадагоправиме.ИакоТојнинудиблаго-
словииживот,наместотоа,ниеможемедаизберемепроклетствоисмрт.
ИнетребадасечудимештоБогвели:„Затоа,изберигоживотот,зада
живеештиитвоетопотомство“(5.Мојсеева30,19).
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ПЕТОК, 13 јануари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

„СекогашкогаБожјиотнарод,вокојбилопериододземскатаисто-
рија,радосноидоброволногоспроведувалНеговиотпланзасистемат-
скодобродетелство(десеток),сосвоитедаровииприноси,можелдасе
осведочивонепоминливостанаветувањетодекаблагосостојбаќегисле-
диситенивнинапоритокмувоонаамеравокојатиемусепослушнина
Неговитебарања.КогагопризнавалеБожјотоправоигиисполнувале
Неговитебарања,укажувајќимучестсоонаштогопоседувале,нивни-
теамбарисеполнелесоизобилство.Но,когатиемузадржуваленаБо-
гаводесетокотиприносите,увидуваледеканезадржуваатсамоодНе-
го,тукуиодсамитесебе,заштоТојпотоаимгискусувалСвоитеблаго-
словивоистатамеравокојатиегискусуваленивнитеприносинамене-
тизаНего“(ЕленаГ.Вајт,Сведоштва за црквата,кн.3,стр.395).

Библијатамногујаснокажувадекасеспасувамесамосовера,којае
дарнаБожјатамилост.НашатапослушностконБожјитезаповедиеод-
говорнаНеговатаблагодат.Таанесезаработува(впрочем,акосезара-
ботува,небибилаблагодат–видетеРимјаните4,1-4).

Навистина,когајаразгледуваметаабилатералнаспогодбаштоБог
јасклучилсонас,тукагисогледувамеинашитеблагословиинашите
должности.СонашиотодговорнаонаштоБогнигонуди,ниеградиме
односсоНегои,воголемамера,јаодредуваменашатасудбина.Послуш-
носта–службатаипосветеностаодљубов–епрвиотзнакнаучеништво-
то.Наместоданèослободиодпослушноста,вератаисамоверата,нè
правиносителинаХристоватаблагодат,којаниовозможувадајапока-
жувамепослушносташтоБогјабараоднас.

1. Некој рекол дека, кога секој адвентист би бил верен во враќање на 
десетокот, нашата црква би имала повеќе од доволно пари да го 
направи сѐ што е потребно за ширење на својата порака. Што пра-
вите вие, во однос на десетоците и даровите, за да ѝ помогнете на 
црквата да го направи она што е повикана да го прави?

2. Размислете повнимателно колку нашите одлуки и дела се важни за 
нашиот однос со Бога. Како можеме секогаш да го имаме на ум 
прашањето за добрите дела и послушноста, вклучително и давање-
то десеток и доброто повереничко управување, без да западнеме во 
стапицата на легализмот?

3. Разговарајте во класата за прашањето поставено на крајот од про-
учувањето за вторник, во врска со тоа дека тешки времиња доаѓаат, 
дури и ако сме биле верни. Како да го разбереме тоа а да не се 
обесхрабриме ако ни се случи такво нешто?
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САБОТА, 14 јануари 2023
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аЛекција 3
Од 14 до 20 јануари 2023

ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ ДЕСЕТОК

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 14,18-
20; Малахија 3,10; 5. Мојсеева 12,5-14; 3. Мојсеева 27,30; 1. За цареви-
те 17,9-16; 1. Коринќаните 4,1.2.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Донесете ги сите десетоци во ризни-
цата, за да има храна во Мојот Дом. Тогаш испитајте Ме – зборува 
Господ над Војските – не ќе ли ви ги отворам небесните брани и не ќе 
ли излеам врз вас благослов со полна мерка“ (Малахија 3,10).

Вотекстот1.Мојсеева14,Аврамсевраќаодуспешнамисијанаспа-
сувањеназаробениците,вокојагоослободилсвојотвнукЛот,негово-
тосемејствоидругителуѓештобилеодведениодСодом.Содомскиот
царбилтолкублагодарензаоваспасение,штомугопонудилнаАвра-
масиотпленодбитката.Меѓутоа,Аврамнесамоштојаодбилпонуда-
татукунаМелхиседекмудалдесетокодсèштопоседувал.

ВеднашпоискуствотонаАврамводавањедесеток,Господрекол:
„Небојсе,Авраме!ЈасСумтвојштит;атвојатанаградаќебидемногу
голема“(1.Мојсеева15,1).Бог,всушност,мурекол:„Негрижисе.Јас
ќебидамтвојзаштитникихранител.“Потоа,многуподоцна,когасака-
ледавлезатвоХанаан,МојсејимреколнаИзраелците:„Одвојувајде-
сетокодприходотсекојагодинасèштоќеродитвоетопосеанополе…
задасенаучиштакадасебоишсекогашодГоспода,твојотБог“(5.Мој-
сеева14,22.23).

ЕленаГ.Вајтнапишала:„УштепреддамубиденаМојсејададенеден
утврденсистем,одлуѓетосебаралодамупринесуваатдаровинаБога
зарелигиозницели,дуриивовреметонаАдам“(Сведоштва за Црква-
та,кн.3,стр.393).

Штозначисетоовазанасденес?
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НЕДЕЛА, 15 јануари 2023

ДЕСЕТОКОТ Е ДЕСЕТТИ ДЕЛ

Речницитегодефинираатдесетокоткако„десеттидел“или„десетпро-
центи“однешто.Таадефиницијаверојатноепреземенаодбиблискиот
наратив.ДесетокотедноставнозначидамувратименаБога10проценти
однашитеприходиилидобивка.Намниејаснодекасèштоимаменапр-
воместомуприпаѓаНему.ДекретотзадесетокотштомубилдаденнаИз-
раелнагоратаСинајнагласувадекадесетокотесветимуприпаѓанаБо-
га(видете3.Мојсеева27,30.32).Боггибаратие10процентиштомупри-
паѓаатсамоНему.Нашитедаровинаблагодарностсеодвоениоддесето-
котипретставуваатдополнителнидавања.Десетокотеминималнасума
којасведочизанашатахристијанскапосветеност.НикадевоБиблијатане
наоѓаменикаквиназнакидекаБожјиотделепомалодеднадесетина.
Прочитајте ги текстовите 1. Мојсеева 14,18-20 и Евреите 7,1-9. Каква 
била реакцијата на Аврам при средбата со Мелхиседек? Врз основа 
на овие текстови, колку далеку назад во минатото оди таа практика?
_____________________________________________________________________________________________________________

ПрвотоспомнувањенадесетокотвоБиблијатасенаоѓавотекстот1.
Мојсеева14глава,којизвестувазасредбатанаМелхиседексоАврам.
ПоследнотоспомнувањенадесетокотвоБиблијатасеоднесуванаиста-
тасредба(видетеЕвреите7,1-9).ВоизвештајотодпосланиетодоЕвре-
ите,забележетедеканитуМелхиседекнитуХристоснебилеодЛеви-
евотоплеме,такаштодесетокотѝпретходинапосебнатаслужбанаЛе-
витите,апродолжуваипонеа.Споредтоа,давањетодесетокнееиск-
лучивоеврејскиобичајиненастаналодЕвреитенаСинај.
Прочитајте ги стиховите 1. Мојсеева 28,13.14.20-22. Што ветил Бог 
дека ќе направи за Јаков, и што му одговорил Јаков на Бога?
_____________________________________________________________________________________________________________

Откакозаминалоддома,бегајќиодсвојотлутбратИсав,Јаковедна
ноќсонувалскалаштосепротегалаодземјатадонебото.Понеасека-
чувалеислегувалеангели.АБог,којстоелнанејзиниотврв,ветилде-
каќебидесоЈаковаидекаеденденќеговратидома.Тојосаменмлад
човекдоживеалвистинскопреобратувањеирекол:„Господќебидемој
Бог...Аодсèштоќемидаваш,заТебеќеодвојувамдесеток“(1.Мојсе-
ева28,21.22).
Зошто е важно да разбереме дека десетокот, како и саботата, не е неш-
то што потекнува од древниот израелски правен систем, па дури ни 
од религиозниот систем? Каква порака од тој факт треба да извлече-
ме ние, кои живееме по крстот?
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ПОНЕДЕЛНИК, 16 јануари 2023

КАДЕ Е РИЗНИЦАТА?

Прочитајте го стихот Малахија 3,10. Што можеме да научиме од тој 
стих за тоа каде треба да се насочи нашиот десеток?
_____________________________________________________________________________________________________________

Иаковосамиоттекстнеседадениконкретниупатства,сепакејасно
декаБожјиотнародзнаелштосеподразбираподзборот„ризница“.За-
тоаштоБогвклучилнапоменавосвојотналог:„Даимахранавомојот
дом“.Неговиотнародразбралдека„Божјидом“првичнобилосвети-
лиштето–шаторнаправенспоредконкретниупатствададенинаМој-
сејанапланинатаСинај.Подоцна,когаИзраелживеелвоВетенатаземја,
неговатаглавналокацијабилапрвовоСило,апотоа,потрајно,вохра-
мотвоЕрусалим.
Прочитајте 5. Мојсеева 12,5-14. Тие стихови не укажуваат дека Бож-
ји те деца биле слободни да одлучуваат за тоа во што ќе се вложи нив-
ни от десеток. Кои начела од тие стихови можеме да ги преземеме за 
нас денес?
_____________________________________________________________________________________________________________

КакочленовинаБожјотосемејство,ниесакамедајаразберемеида
јаизвршувамеНеговатаволјавоврскасотоаштотребадаправимесо
нашиотдесеток.ОдбиблискиотнаративдознавамедекаБожјиотнарод
требалодапатувавоЕрусалимтрипатигодишно–вовреметонаПас-
ха,ПедесетницаипразникотСеници(2.Мојсеева23,14-17),задамусе
поклонатнаБога,даГославатиличнодагиприложатсвоитедесетоци
идарови.ПотоаЛевититеимгоразделуваледесетокотнасвоитебраќа
низцелиотИзраел(видетегитекстовите2.Летописи31,11-21;Немија
12,44-47;Немија13,8-14).Восогласностсотојбиблискипринципна
централнаризница,адвентистичкатацркванаседмиотденгиодредила
локалнитецрковниобласти,мисискитеполињаиуниитекакоблагајни
воименасветскатацрква,одкоисеплаќапроповедничкатаслужба.

Запогодностнаверниците,десетокотсеносиволокалнатацрква,чии
членови,какоделодсвоетобогослужбеноискуство,гиносатсвоитеде-
сетоциидарови,иаконекоигиуплатуваатипрекуинтернет.Потоабла-
гајницитеналокалнитецрквигопроследуваатдесетокотдоблагајната
наобласта.Овојсистемнауправувањесодесетокот,одреденипропи-
шанодсамиотБог,ѝовозможуванаАдвентистичкатацркванаседми-
отдендаимасèпоголемовлијаниенизцелиотсвет.
Замислете секој да реши да го даде својот десеток на кого сака, на 
сметка на самата Адвентистичка црква. Што би се случило со наша-
та црква тогаш? Зошто таа практика би била нешто многу лошо и 
спротивно на Светото писмо?
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ВТОРНИК, 17 јануари 2023

ЦЕЛТА НА ДЕСЕТОКОТ

Прочитајте ги текстовите 3. Мојсеева 27,30 и 4. Мојсеева 18,21-24. 
Што предлага Бог да се прави со десетокот?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

БидејќиБогпоседувасè(Псалм24,1),очигледнонемутребаатпари.
Но,бидејќидесетокотмуприпаѓаНему,Тојникажуваштодаправиме
сонего,атоаедагоискористимеНеговиотдесетокзаподдршканаеван-
гелскатаслужба.Затоа,потребитенапроповедникотсезадоволуваатод
Божјиотдесеток.

НаприпадницитенаЛевиевотоплеме–свештеничкитесилинаСта-
риотзавет–неимбиледадениголемиимотикаконадругитеплемиња.
Тиедобилеодредениградови,вклучителноиградовитезасолништа,око-
лукоиималодоволноземјазадазасадатбавчизаличнаупотреба.Се
издржувалеоддесетоцитеоддругиплемиња,аисамитедаваледесеток
одсвоитеприходи.
Прочитајте го текстот Дела 20,35. Која порака јанаоѓаме тука и како 
таа е поврзана со прашањето за десетокот?
_____________________________________________________________________________________________________________

Десетокотеважензатоаштонипомагадавоспоставимеодноснадо-
вербасоБога.Дасеземедесеттиотделоднашиотприходидаго„даде-
ме“(иако,технички,тојмуприпаѓанаБога)навистинапретставувачин
навера,авератаможедарастесамотогашкогасеизразува.

Сететесе,например,декавопоследновреме,ониештоќебидатвер-
нинемадаможатнитудакупуваатнитудапродаваат,какоштоеприка-
жаново13-татаи14-татаглаванаОткровението(видетеја11.Лекција).
ДасеимаразвиенадовербавоБога,воНеговотопровидение,моќиљу-
бов,ќебидеоднајголемаважносткогаќесечинидекацелиотсветепро-
тивнас.Аверноставодавањетодесетоксигурноможедапридонесеза
развојотнатаадоверба.Дуриипредтоавреме,колкуеважноситение
данаучимедасепотпираменаБога,какваидаенашатаситуација.

Другаважнапричиназаверноствофинансискипогледепристапотдо
ветенитеБожјиопипливиблагослови.Какоделоддоговоротзадесеток,
Богниветилблагословикоисетолкуголемиштонемадаимамедовол-
нопростордагипримиме.Итогаш,одтојвишок,ќеможемедаимпома-
гаменадругитеидајаподдржувамеБожјатаработасонашитеприлози.
На кои сè начини сте искусиле дека навистина е „поблажено е да се 
дава, отколку да се прими“?
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СРЕДА, 18 јануари 2023

ДЕСЕТОК ОД БРУТО ИЛИ НЕТО-ПРИХОД?

Десетокотгопресметувамеоднашите„приходи“акоработимеза
платаилиод„добивката“акосмесамовработенииимамесопственбиз-
нис.Вомногуземји,владатаодбиваданоциодплатитенаработниците
задагипокриетрошоцитезауслугитекоисевршатзанародот,какошто
себезбедносниработи,изградбанапатиштаимостови,надоместзане-
вработениитн.Когастанувазборзабрутоинетоприходите,клучното
прашањеедалигопресметувамедесетокотпредилипоодбивањетона
таквитеданоци.Ониекоисесамовработениимаатцелосноправодаги
одбијатделовнитетрошоциприутврдувањенанивнатареалнадобивка
преддаимсеодбијатличнитеданоци.

Истражувањатазанавикитезадавањенаверницитеоткриваатдека
повеќетоадвентистинаседмиотдендаваатдесетокоднивниотбруто-
приход,односнопреддасеодбијатданоците.
Прочитајте 1. Царевите 17,9-16. Каква била ситуацијата на таа вдо-
вица пред да дојде Илија кај неа? Што најпрво побарал пророкот од 
неа, пред да се погрижи за себе и за својот син? Што можеме да научи-
ме од тој извештај во врска со прашањето за десетокот?
_____________________________________________________________________________________________________________

БогѝреколнавдовицатаодСарептадекаБожјиотчовекќедојдеда
јавиди(1.Царевите17,9).КогапристигналИлија,таамугиопишаласво-
итетешкиоколности.Илијананапредпобаралдамудадевода,апотоа
додал:„Неплашисе;одиинаправигоонаштогорече;нонајнапреднапра-
виодтоамалапреснапитказаменеидонесими;азасебеизасинотсвој
ќенаправишпосле;заштовакавелиГоспод,БогИзраелов:‚брашнотово
ноќвитенемадасврши,имаслотовомасларникот,немадасенамалидо
онојден,вокојГосподќедадедождназемјата‘“(1.Царевите17,13.14).

Далитоабиласебичностоднеговастранаилитоједноставнојатес-
тиралнејзинатавера—односноѝдозволилдајаизразиверата?Одго-
воротесампосебеочигледен.

Насекојоднасостанувадаодлучидалиќеодвојувадесетокодбру-
тоилиоднето-приходот.Цркватанениодредуваштотребадаправи-
ме,итоасопричина.Накрајотнакраиштата,секојтребаданаправили-
ченизбор,ноштоиданаправиме,несмеемедагисудимеониештопра-
ватпоинаку.СекојоднаспоединечноќеморадаодговарапредБога,и
самопредБога,засвоитеодлуки.„Секојтребадасепреиспитасебеси,
апрепуштеномуедадаваонакакакоштонаумилвосвоетосрце“(Еле-
наВајт,Сведоштва за црквата,кн.4,стр.469).
Како, на некој што никогаш не дал десеток, би му ги опишале бла-
гословите што доаѓаат од неговото давање? Кои се тие благослови и 
како десетокот ја зајакнува вашата вера?
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ЧЕТВРТОК, 19 јануари 2023

ИСКРЕНОСТ И ВЕРНОСТ ВО ДАВАЊЕТО ДЕСЕТОК

Прочитајте 1. Коринќаните 4,1.2. Како Божји деца и управители на 
Неговите добра, какви луѓе сме повикани да бидеме?
_____________________________________________________________________________________________________________

Штовоопштозначидасебидеверенводавањедесеток?Овааседмица
разгледавменеколкусоставниелементинадесетокот:
1. Износ–десеттиделили10процентиоднашиотприходилидобивка.
2.Донесувањеворизница–местоодкадештосеплаќаатпроповедниците

наевангелието.
3.УкажувањепочитконБогасоодвојувањенапрвиотделоднашитепри-

ходи.
4. Употребазаисправнацел–дасеподдржипроповедничкатаслужба.
Нашатаодговорносткакочленовинацркватаедагиисполнимепрвите

триработи.Одговорностнауправителотнаризницатаедаобезбедидекасред-
стватаоддесетокотсеправилноискористени.

Освентоа,заразликаоддоброволнитедарови,десетокотнеенештошто
еоставенонанашиотслободенизбор.Десетокотиризницатаседелоднаши-
тедолжности.Тиепараметринегипоставувамение,тукуБог.Аконеврати-
мецели10процентиоднашата„добивка“,ниевсушностнедавамедесеток.
Иаконегидонесеметие10процентиво„ризницата“,впрочем,ниетогашне
давамедесеток.
Прочитајте го текстот Матеј 25,19-21. Кога ќе бидеме повикани да дадеме 
сметка за тоа како сме управувале со Божјите средства? Што ќе им биде 
кажано на оние кои биле верни во финансиска смисла?
_____________________________________________________________________________________________________________

„’Донесетегиситедесетоциворизницата‘(Малахија3,10)–тоае
Божјазаповед.Оддругастрана,нееупатенповикзаблагодарностида-
режливост.Тоаеедноставнопрашањеналичначесност.Меѓутоа,десе-
токотеГосподовиТојнизаповедадаМуговратимеонаштоеНегово“
(ЕленаВајт,Воспитување,стр.138оригинал).Повереничкотоуправу-
вањезаБогапретставуваединственапривилегија,ноиодговорност.Тој
нèблагословуваинèодржува,аоднасбарасамодесеттидел.Потоа,Тој
гокористисвојотдесетокзадасепогрижизаониештоработатвопро-
поведничкатаслужба,какоштоправелзаЛевиевотоплемеводеновите
надревниотИзраел.
Некои тврдат дека не им се допаѓа како се користат нивните пари од 
де  сетокот, па затоа не даваат десеток или ги насочуваат своите пари на 
дру го место. Меѓутоа, каде Бог рекол: „Донесете ги десетоците во риз ни-
цата, но само ако сте сигурни дека таму ќе бидат употребени правилно“?
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ПЕТОК, 20 јануари 2023

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПрочитајтегонајсеопфатниотсписнаЕленаВајтнатематазадавање
десетокво9.книгаСведоштва за црквата (Testimonies for the Church, 
кн. 9, стр.245-252оригинал).ПроучетегоОтсекотIIIодкнигаСовети 
за управување (Counsels on Stewardship),стр.65-107.

„КогаситедесетоцинанашиотнародбисеслевалевоГосподовата
ризницакакоштобитребало,тиебипримилетолкуизобилниблагосло-
виштодаровитеиприноситезасветицелиќесеумножатдесеткратно,
итакатојканалмеѓуБогаичовекотпостојаноќесеодржуваотворен“
(ЕленаВајт,Сведоштва за црквата,кн.4,стр.474).Тоаеневеројатна
изјава.Когаситебибилеверниводавањетодесеток,Богтолкубинè
благословилсосредстваштонашитеприносибисезголемилеза1000
проценти.

„ВотретатаглаваодКнигатанапророкМалахијасеспомнувадого-
воротштоБоггосклучилсочовекот.ОвдеГосподмногуконкретнозбо-
рувазатоакакваулогаќеигра,излевајќигиизобилнитедаровинаоние
коиверноќеМувозврататдавајќигисвоитедесетоцииприноси“(Ellen
G.White,Review and Herald, December17,1901).

„СитетребадаимаменаумдекаонаштоБоггобараоднаслеживо
основатанасекоедругобарање.Тојнидаваизобилнидарови,адогово-
ротштогосклучилсочовечкиотродпредвидувачовекотдамувратина
Богадесетокодсèштопоседува.Господмилостивоимгодоверувасвое-
тобогатствонасвоитеповереници,нозадесетокотвели:тоаеМое.Чо-
векоттребавернодаМувратинаБогадесетокодцелокупниотсвојимот
воонојсоодносвокојБогмугодоверилСвојотимот.Овајасноуреду-
вањегоодредилСамиотИсусХристос“(Еllеn G. Whitе, Теstimonies for the 
Church, vol. 6, p. 384).

1. Задржете се повеќе на идејата дека обичајот да се дава десеток не 
потекнува од древниот Израел. Како овој факт ни помага да ја со-
гледаме трајната природа на нашата обврска кон Бога?

2. Разговарајте како класа за прашањето поставено на крајот од про-
учувањето предвидено за понеделник. Замислете што би се случило 
кога луѓето би одлучиле својот десеток да го испратат на друго 
место. Што би се случило со нашата црква? Дали сè уште би имале 
црква? Што е погрешно во размислувањето од типот: И онака мојот 
десеток е премал во споредба со сè друго, така што не е ни важен? 
Што ако сите мислат така?

3. Споделете го со другите она што сте го научиле и искусиле благода-
рение на тоа што давате десеток. Што можете да ги научите други-
те во врска со овој обичај?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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САБОТА, 21 јануари 2023
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Од 21 до 27 јануари 2023

ПРИНОСИ ЗА ИСУСА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 2. Коринќаните 
9,6,7; 5. Мојсеева 16,17; Псалм 116,12-18; 1. Дневникот 16,29; Мар-
ко 12,41-44; Марко 14,3-9.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Што да Му дадам на Господ за сите 
негови добрини што ми ги направи мене? Ќе ја земам чашата на 
спасението и името на Господ ќе го повикам. Заветите ќе Му ги 
упатам на Господ пред целиот Негов народ“ (Псалм 116,12-14).

Покрајдесетокот,тукасеиприносите,коисеиздвојуваатодоние
90процентиштониостануваатоткакоќемуговратимедесетокотна
Бога.Тукапочнувавеликодушноста.Божјиотнароддавалразличниви-
довинаприноси,какоштосежртвитезагревкакоодговорнаБожјата
милост,илижртвитенаблагодарностзаНеговатазаштита,заблагосло-
витезаздравје,благосостојбаисекогашприсутнапомош.Седавалеи
прилозизасиромашните,какоизаизградбаиодржувањенабогослуж-
бенотоместо.

КогаќејаземемепредвидголеминатанаБожјитедаровизанас,то-
гашнашетодарувањепочнувамедагогледамекаконештоповеќеодсо-
бирањесредствазаасфалтирањенапаркинготпредцркватаиликупу-
вањехорскиуниформи.Ниегипринесуваменашитедаровикакоодго-
ворнаонаштоБоггонаправилзанас,особенопрекуИсусоватажртва.
„НиеГољубиме,бидејќиТојотпрвиннèвозљуби“(1.Јованово4,19).И
тогашцрквата,безразликадалиеналокално,обласноилисветскони-
во,гикористинашитедаровизадагоунапредиБожјотодело.Оваасед-
мицаќеразгледамештоимадакажеБиблијатазаприноситекакоеден
виднауправувањесоБожјитеработиназемјата.
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НЕДЕЛА, 22 јануари 2023

ПОБУДИ ЗА ДАВАЊЕ

НиегосакамеБогазатоаштоТојпрвнèзасакалнас.Нашетодавање
еодговорнаневеројатниотдарштоТојнигодалвоИсуса.Всушност,
севелидека:„НаГосподaнемутребаатнашитеприлози.Неможемеда
Гозбогатимесонашитедарови.Какоштовелипсалмистот:‚НоодТе-
беесè,идобиенотоодТвојатаракаТигодадовме.‘Сепак,Богнидоз-
волувадапокажемеколкугиценимеНеговитедаровинатојначиншто
ќевложувамесамопожртвуванинапоридагипроширимеинадругите
луѓе.Тоаеединствениотначиндајаизразименашатаблагодарности
љубовконБога.Тојнениоставилнекојадругаможност“(ЕllenG.Whitе,
Counsels on Stewardship,стр.18).

Когамугипредаваме„нашите“паринаИсуса,тоавсушностјазајак-
нуванашатаљубовконНегоикондругите.Споредтоа,паритеможат
дабидатвистинскасилазадобро.Исуспоминувалповеќевремезбору-
вајќизапаритеибогатствотоотколкузакојабилодругатема.Секојшес-
тистихвоМатеј,МаркоиЛукасезанимавасопари.Адобратавестна
евангелиетоедекаБогможеданèослободиодљубовтаконпаритеиод
склоностадагизлоупотребуваме.
Прочитајте ги текстовите Матеј 6,31-34 и 5. Мојсеева 28,1-14. Што 
ветува Бог дека ќе направи за нас ако Му бидеме послушни? Дали е 
себично од наша страна да се повикуваме на Божјите ветувања?
_____________________________________________________________________________________________________________

Нашитеприносиседоказзанашатаподготвеностдасежртвувамеза
Бога.Тиеможатдапретставуваатдлабокодуховноискуство,изразна
фактотдекацелосносмемугопредалеживототнаБогакаконашГос-
подар.Занас,какоштобуквалновелианглискиотидиом,тоазначи„ста-
вањенапаритетамукадештониеустата“(т.е.давањезаоназаштозбо-
руваме–заб.напрев.).ВиеможедакажуватедекагосакатеБога,нова-
шитевеликодушнипридонесипомагааттааљубовдасеобелодени(па
дуриидазајакне).

ДаротдоаѓаодсрцекоеверувавоеденличенБог–Онојкојпостоја-
носегрижизанашитепотребинаначинкојТојгогледакаконајдобар.
Нашитеприносипочиваатнауверувањетодекасмејанашлесигурнос-
танаспасениетовоХриста.ТоанееобиддасеумилостивиБог,ниту,
пак,дасебаранеговоприфаќање.Напротив,нашитеприносипотекну-
ваатодсрцекоесоверагоприфатилоХристакакоединственоидовол-
носредствозаблагодатиспасение.
Прочитајте го текстот 2. Коринќаните 9,6.7. Што ни кажува Господ 
овде? Што значи „секој да дава како што одлучил во срцето“? Како 
да научиме да даваме радосно?
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ПОНЕДЕЛНИК, 23 јануари 2023

КОЛКУ ДА СЕ ОДВОИ ЗА ПРИНОСИТЕ?

Прочитајте го текстот 5. Мојсеева 16,17. Наместо процент, кој кри-
териум Бог го поставува како основа за одредување на износот на 
нашите приноси?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Нашитеприносипретставуваатпризнаниеиизразнаблагодарност
конБогазаизобилниотдарнаживотот,спасението,храната,водатаи
постојанитедругинајразличниблагослови.Затоа,какоштозабележав-
мевопретходниотпасус,износотнанашитеприносисезаснованаона
соштосмеблагословени.

„Комумуемногудадено,многуиќесебараоднего“(Лука12,48).
Прочитајте Псалм 116,12-14. Како треба да одговориме на прашање-
то поставено во 12. стих? Како се вклопуваат парите во тој одговор?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

КакобиможелевоопштодамусеоддолжименаБогазаситеблаго-
словиштоТојнигидава?Едноставнокажано,неможемедагонаправи-
метоа.Сечинидеканајдобротоштоможемедагонаправимеедабиде-
мевеликодушнивоприложувањетозаБожјотоделоипомагањетонана-
шитеближни.Когагииспратилсвоитеученицинамисионерскопату-
вање,Исусимрекол:„Бесплатнодобивте,бесплатнодавајте“(Матеј10,8).
Нашитеприлозипрвенственопридонесуваатвосамитенасдаразвиеме
карактерсличеннаХристовиот.Наовојначин,одсебичнипоединцисе
менувамевоониекоипружаатљубов.Ниетребадаводимесметказа
Божјетоделоизадругителуѓе,какоштогоправелтоаХристос.

Секогашдаимаменаумдека„Богтолкуговозљубисветот,штого
даде...“(видиЈован3,16).Спротивнонатоа–соистасигурностсокоја
денотјаслединоќта–колкуповеќенатрупувамезасебе,толкупосебич-
нистанувамевонашитесрца,аисèполошосечувствуваме.

Нашеедаодредимеколкавизносќедадемеикојќегиприминаши-
тедарови.НодавањетоприлозинаГосподасекакоехристијанскадол-
жностсојаснидуховнииморалнипоследици.Дагозанемариметоа,зна-
чидасинанесемештетанадуховенплан,можебидуриипоголемаот-
колкуштосмесвесни.
Што ви кажуваат вашите прилози и вашиот став за нивно давање 
за вашиот однос спрема Бога?
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ВТОРНИК, 24 јануари 2023

ПРИНОСИТЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕТО

Библијатаненидаванекојстрогозацртанредоследнаактивностите
завременабогослужението.Сепак,сечинидеканајмалкучетиридета-
лисесекогашприсутнивобогослуженијата.ВоНовиотзаветтојсписок
вклучувапроучување/проповедање,молитва,музикаидавањедесеток
иприноси.

ТрипатигодишноситеИзраелци(инивнитесемејства)требалодасе
појаватпредГосподавоЕрусалим.Ијаснобилоречено:„Иникојнесмее
дасејавувапредГосподсопразнираце“(5.Мојсеева16,16).Содруги
зборови,делодбогослужбатасеоднесувалнавраќањетонадесетокоти
давањетоприноси.НаПасха,ПедесетницаинапразникотСеници,
Божјитедецагидонесувалесвоитедесетоцииприноси.Тешкоедасе
замислинекојдадојденатиепразницисопразнираце.

Споредтоа,задревниотИзраел,давањетодесетокиприносипретста-
вувалоцентраленделодискуствотонабогослужението.Обожавањето,
вистинскотообожавање,подразбираизразувањенапофалбаиблагодар-
ностконБога,нонесамосозборови,песниимолитви,тукуисодоне-
сувањеприносиводомотГосподов.Тиегиноселевохрамот,аниеги
носимевоцрквавосабота(баремкакоеденодначинитедагивратиме
нашитедесетоцииприноси),штопретставувачиннабогослужение.
Прочитајте ги следните текстови: 1. Летописи 16,29; Псалм 96,8.9 
и Псалм 116,16-18. Како можеме, начелата што се изнесени тука, 
да ги примениме на нашето сопствено искуство на богослужение?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

КакоБожјидеца,задолженидауправувамесоНеговитеработина
земјата,имамепривилегија,можностиодговорностдамугиносимена-
шитеприноси.АкоГосподнидалдецадагивоспитувамезаНего,то-
гашрадостаоддавањедесетокиприноситребадагиподелимесонив
завременасаботнаташколаицрковнитеслужби.Нанекоиместа,луѓе-
товраќаатдесетокпрекуинтернетилинанекојдругначин.Какоидаго
правиметоа,давањетонадесетокотиприноситепретставуваатделод
нашетоискуствонапрославувањенаБога.
Какво е вашето лично искуство во врска со улогата што ја има 
враќањето на десетокот и приносите во рамките богослужението? 
Како тој обичај влијае на вашиот однос со Бога?
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СРЕДА, 25 јануари 2023

БОГ ВОДИ СМЕТКА ЗА НАШИТЕ ПРИНОСИ

Прочитајте го текстот Марко 12,41-44. Без разлика дали сме богати 
или не, каква порака можеме да извлечеме од тој запис? Кој принцип 
ни е претставен овде и како можеме да го примениме на сопственото 
искуство на богослужение?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ИсусиНеговитеученицисенаоѓалеводворотнахрамоткадешто
билосместеноместотозадарови,„сокровиштето“–ризниците,иТојги
набљудувалониештогиноселесвоитедарови.Билдоволноблискуза
дајавидивдовицатакакодаладвебакарнимонети.Приложиласèшто
имала.„НоИсусјаразбралнејзинатапобуда.Веруваладекаслужбата
воХрамотјаодредилБогисакаладасторинајмногуштоможезадаја
поддржи.Сториласèштоможелаинејзинотоделотребалодастанеспо-
меникштоќегосочувасеќавањетонанеанизситевекови,иќебиденеј-
зинарадоствовечноста.Нејзинотосрцеоделосонејзиниотдар,анего-
ватавредностепроценетанеспоредвредностанапаричката,тукусољу-
бовтаконБогаисоинтересотзаНеговотоделоштогопоттикналовој
чин“(ЕllеnG.Whitе,Counsels on Stewardship,стр.175).

Другамошнезначајнаработаефактотштотоабилединствениотдар
штоИсуснекогашгопофалил–дарзацркваташтосеподготвувалада
гоотфрли,црквакојамногуотстапилаодсвојотповикимисија.
Прочитајте го текстот Дела 10,1-4. Зошто римскиот капетан го посе-
тил ангел од небото? Кои две негови дела се запишани на небото?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Очигледноедеканесамоштонашитемолитвисеслушаатнанебо-
тотукудекасебележатипобудитезанашитедарови.Воспоменатиот
текстезабележанодекаКорнелијбилвеликодушендарител.„Зашто,ка-
дештоебогатствотоваше,тамуќебидеисрцетоваше“(Матеј6,21).Ср-
цетонаКорнелијгиследелонеговитедарови.Тојбилподготвенда
дознаеповеќезаИсуса.Молитватаимилостинатасетесноповрзании
јапокажуваатнашатаљубовспремаБогаинашитеближни–дватаго-
лемипринципинаБожјиотзакон:„ВозљубиГоГоспод,твојотБог,со
сетосвоесрце,сосетасвојадуша,сосетасвојасилаисосиотсвојраз-
ум;исвојотближенкакосебеси“(Лука10,27).Првотосеоткривапреку
молитвата,второтопрекумилостината.
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ЧЕТВРТОК, 26 јануари 2023

ПОСЕБНИ ПРОЕКТИ – ДАВАЊЕ ОД ГОЛЕМИ ТЕГЛИ

Истражувањатапокажаадекасамооколу9отстоодонаштолуѓето
гопоседуваатселиквидниидекаможатведнашдаседадаткакопридо-
нес.Готовината,чековите,заштедите,вложувањатанапазаротнапари
итн.,генералносесметаатзаликвиднипоседи,баремзаониештогипо-
седуваат.Најголемделоднашитесредства,околу91процент,се„вло-
жени“вонедвиженимот,какоштосенашитедомови,добиток(акосме
насело)идругинеликвиднипоседи.

Разликитевопроцентитеналиквиднитеинеликвиднисредствамо-
жатдасеилустрираатсоставањена1.000монетиводверазличнистакле-
нитегли,пришто10монетигопретставуваатсекојпроцент.Значи,би
имале90монетивомалататеглаштопретставува9отстоодликвидни-
теимотии910монетивоогромнататеглаштопретставува91отстоод
неликвиднитепоседи.

Повеќетолуѓегидаваатсвоитеприлозиилипридонесиодмалатате-
гла–однивнителиквиднисредства.Тоаеонаштотиегоимаатнанив-
нататековнасметкаиливонивниотпаричник.Меѓутоа,коганекојна-
вистинаќесеодушевизанешто,тогашдаваодголемататегла.Библија-
таизнесувамногутаквиизвештаи.
Прочитајте ги текстовите Марко 14,3-9 и Јован 12,2-8. Кои биле глав-
ните ликови на гозбата на Симон? Која била вредноста на дарот на Ма-
рија? Зошто таа извршила помазание на Исуса токму во тој момент?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ДаротнаМаријавредел300денари,штобилацелагодишнаплата.
Тоабило,најверојатно,подарокод„големататегла“.Потојнастан,Ју-
дагопредалИсусазанештоповеќеодеднатретинаодтаасума–пода-
рокод„малататегла“,30сребреници(Матеј26,15).Потребнаевистин-
скаљубовипосветеностзададавамедаровиодголемататегла–одна-
шитевложувања.Меѓутоа,акостанемеалчни,какоЈуда,можедасеслу-
чидасијапродадемедушатазаништо.

РаботатаипосветеностанаВарнавасеспомнати28пативоНовиот
завет.ГопознавамепрвенственокакосопатникнаапостолПавлеиго-
леммисионер.Но,темелотзасетотоавеќебилпоставенвопрвиоттекст
вокојсеспоменуватој.ВотекстотДела4,36.37читамезанеговотода-
вање,задаротоднавистина„големататегла“.Колкумоќенпримерна
Христовитезборови:„Зашто,кадештоебогатствотоваше,тамуќеби-
деисрцетоваше“(Матеј6,21).
Зошто пожртвуваното давање е исто толку важно за давателите кол-
ку што е важно и за примателите?
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ПЕТОК, 27 јануари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Вонебесната„книгазаспомен“сезапишуваифинансискатаверност
начленовитенаБожјотосемејство.„Ангелотзаписничарправибелешка
засекојприлогпосветеннаБогаиположенворизницата,какоизако-
нечниотрезултатодвакасобранитесредства.Божјотоокојанабљудува
секојапаричкаштоепосветенанаНеговотоделоигледадалидарителот
гонаправилтоаодсрцеилибезволно.Себележиимотивотзадавање.
Ониекоисесамопожртвуваниипосветени,коинаБогамуговраќаатона
штоеНегово,какоштоТојбараоднив,ќебидатнаградениспореднив-
нитедела.Дурииакотакапосветенитесредствапогрешносекористат,
пацелташтодавателотјаималнаумнеепостигната–наБожјаславаи
заспасениенадушите–ониештопринележртвасоискреноствосвоја-
тадуша,имајќијанаумсамоБожјатаслава,немадаостанебезсвојата
награда“(ЕllеnG.Whitе,Теstimonies for the Church,vol.2,стр.518).

„Богсакалуѓетодасемолатидаправатплановизанапредувањена
Неговотодело.Меѓутоа,какоКорнелиј,ниетребадагиздружимемо-
литвитесодавање.Нашитемолитвиимилостинитребадаизлегуваат
предБогакакоспомен.Вератабезделаемртва,абезживаверанеевоз-
можнодамусеугодинаБога.Додекасемолиме,требадаправимесèод
нашастрана,вложувајќиитрудисредствазаисполнувањетонанаши-
темолитви.Акопостапувамесогласнонашатавера,немадабидемеза-
боравениодБога.Тојгозабележувасекојчиннаљубовисамооткажу-
вање.Тојќегиотворипатиштатазадаможемедајапокажеменашата
верапрекудела“(ЕllеnG.Whitе,Аtlantic Union Gleaner,Јunе17,1903,
17јуни1903година).

1. Во која смисла молитвата и давањето одат заедно? Односно, како 
молитвата може да ни помогне да знаеме што треба да дадеме, кога 
и колку да дадеме?

2. Едно добро познато списание во САД објави сторија за млади профе-
сионалци од Волстрит кои заработуваат огромни суми на пари, а сепак 
се несреќни, празни, исплашени и загрижени. Еден од нив, портфолио 
менаџер, изјави: „Какво значење ќе има по мојата смрт тоа што ус-
пеав да додадам во моето портфолио уште еден процент од профитот? 
Какви поуки можеме да извлечеме од оваа сторија кога станува збор 
за тоа како давањето, дури и самопожртвуваното давање, може да 
биде од голема духовна корист за давателот, бидејќи ни помага да се 
ослободиме од „примамливото богатство“ (Матеј 13,22)?

3. Во гореспоменатиот цитат на Елена Г. Вајт, забележете ја забелеш-
ката за средствата што „погрешно се користат“. Зошто е важно ние, 
како даватели, да ја имаме на ум нејзината крајна порака?
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САБОТА, 28 јануари 2023
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аЛекција 5
Од 28 јануари до 3 февруари 2023

ИЗЛЕГУВАЊЕ НА КРАЈ СО ДОЛГОВИТЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 5. Мојсеева 28,1. 
2.12; Матеј 6,24; 1. Јованово 2,15; Мудри изреки 22,7; Мудри изре-
ки 6,1-5; 5. Мојсеева 15,1-5.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Богатиот господар над сиромашни-
те, а кој позајмува, му станува слуга на оној што дава“ (Мудри 
изреки 22,7).

Еднадефиницијазадолготе:„Денесживеешспоредонаштоочеку-
вашдагозаработишвоиднина“.Сечинидеказадолжувањетоденесста-
наначиннаживот,нотоанебитребалодаважизахристијаните.Биб-
лијатагообесхрабрувазадолжувањето.Должењетосеспоменуванај-
малку26пативоСветотописмоитоасекогашвонегативнасмисла.Не
севелидекапозајмувањетопариегрев,носезборувазачестителоши
последициодзадолжувањето.Разгледувајќигифинансискитеобврски,
апостолПавлесоветувал:„Дајтемусекомуонаштостемудолжни:ко-
муданок–данок;комуцарина–царина;комустрав–страв;комучест
–чест!Недолжетемуникомуништо,освендасељубитеедендруг,заш-
токојгољубидругиот,гоисполнуваЗаконот“(Римјаните13,7.8).

Зоштозадолжувањетостана,такадасекаже,меѓународнозлонаси-
тенивоа–лично,корпоративноидржавно?Секоеопштествоотсекогаш
ималобареммалпроцентодониекоибилеводолгови.Меѓутоа,денес
многупоголембројлуѓесезадолжуваат,атоаречисиникогашнеимоди
воприлог.

Оваанеделаќегиразгледамепричинитезазадолжувањеикакодасе
справимесодолговите.Можебинестеводолговивиелично,нобимо-
желедагисподелитеовиевредниинформациисосемејствотоиприја-
телитекоибиималекористодтоа.
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НЕДЕЛА, 29 јануари 2023

ПРОБЛЕМИ СО ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Прочитајте го текстот 5. Мојсеева 28,1.2.12. Кој е Божјиот идеал за Не-
говите деца кога станува збор за долговите? Како можат да го достиг-
нат тој идеал? И иако околностите во древниот Израел биле доста по-
инакви од нашите, кои принципи можеме да ги извлечеме од нив ните 
околности и да ги примениме на оние во кои се наоѓаме ние денес?
_____________________________________________________________________________________________________________

Истражувањатапокажуваатдекапостојаттриглавнипричинипора-
дикоилуѓетозапаѓаатвофинансискитешкотии.Гинаведувамеовде
споредредоследотназачестеноста.

Првиот е незнаењето.Многулуѓе,дурииониеобразованите,сефи-
нансискинеписмени.Тиеедноставноникогашнебилепоученизабиб-
лиските,падуриисветовнитепринципизауправувањесопарите.Се-
пак,иманадеж!Оваапоукаќеимдадеедноставенпрегледнатиеприн-
ципиипредлозизанивнапримена.

Втората причина за финансиски тешкотии е алчноста или себичнос-
та.Следејќигирекламитеиличнитежелби,луѓетоедноставноживеат
надсвоитеможности.Тиенесеподготвенидаживеат,дасевозатида
сеоблекуваатвоонаштонавистинаможатдасигодозволат.Многуод
овиелуѓеистотакачувствуваатдекасепремногусиромашнизадада-
датдесеток.Какорезултатнатоа,тиегоживеатсвојотживотбезвете-
натаБожјамудростиблагослови(видетеМалахија3,10.11;Матеј6,33).
Иманадежизанив,нобарапроменанасрцето–идухнадоволност.

Третата причина поради која луѓето запаѓаат во финансиски теш-
котии се нивните лични несреќни околности.Можебидоживеалесери-
ознаболестбезсоодветноздравственоосигурување.Можебибилена-
пуштениодрасипничкибрачендругар.Можебинекојаприроднаката-
строфагозбришаланивниотимот.Илисероденииизраснативокрајна
сиромаштија.Иманадежизатиелуѓе.Иаконивниотпатепотежок,нив-
нитеневолјиможатдасенадминат.Променатаможедадојдевовидна
поддршкаодхристијанскипријатели,насочувањеипомошодпобожни
советници,напорнаработавокомбинацијасодоброобразованиеили
БожјапромислаиНеговитеблагослови.

Сепак,којаидаепричинатазанашетозадолжување,дуриидадо-
шлодотоапорадинашавина,долготможедасеублажи.Но,ониекои
севодолговиќемораданаправатнекоипроменивосвојотживот,тро-
шењетоифинансискитеприоритети.
Прочитајте го текстот 1. Тимотеј 6,6-9. Што вели Павле овде, на што 
треба сите да внимаваме? Што значат тие зборови за вас, и на кој 
начин можете подобро да го следите она на што нè учи Божјата реч?
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ПОНЕДЕЛНИК, 30 јануари 2023

ДА СЕ СЛЕДИ ПОБОЖНИОТ СОВЕТ

Ниесмематеријалнисуштестваиживеемевоматеријаленсвет–свет
којпонекогашможедабидемногупримамлив.Битребалодабидетена-
правениодчеликисинтетичкомасло,анеодмесоикрв,заникогашда
нејапочувствуватепривлечностанаматеријалнитедобраижелбатаза
богатство.Којоднасвоеденилидругмоментнемечтаелзатоадаби-
дебогатилидадобиепариналотарија?

Иакоситесесоочувамесотоа,ииаконемаништосамопосебепо-
грешновонапоритедазаработимедобро,падуриидастанемебогати,
сепакникојоднаснетребадаподлегненастапицатадаправиидолиод
парите,богатствотоиматеријалнитедобра.Намниеветенабожестве-
натасилазадаостанемевернинаоназакоезнаемедекаеправилно.Ова
емногуважно,бидејќижелбатазабогатствоиматеријалнидобрадове-
дедопропастнамногудуши.
Прочитајте ги текстовите Матеј 6,24 и 1. Јованово 2,15. Иако е раз-
лично изразена, која е заедничката тема на овие два текста?
_____________________________________________________________________________________________________________

Зажал,љубовтаконсветотможедабидетолкусилнаштолуѓетозапа-
ѓаатводолговиза–какоштосенадеваат–дајазадоволаттааљубов.(Ме-
ѓутоа,тоаникогашнеуспева;видетеПроповедник4,8.)Абидејќидолгот
ееднаодстапицитенасатанатазадушите,логичноедекаБогбисакал
неговитедецадабидатбездолгови.НизцелатаБиблијаипрекупророч-
киотдар,Tојнидавасоветикоиќенèдоведатдофинансискаслобода.
Прочитајте ги стиховите Псалм 50,14.15. Каков животен став треба 
да заземе Божјиот народ? Што значи „исполни ги своите завети“?
_____________________________________________________________________________________________________________

ВлегувамевочленствотонаЦркватасославењеиблагодарносткон
нашиотБог,којнèсоздалинèоткупил.Воточката9(од13)однашиот
заветприкрштевањето,сепоставувапрашањето:„Даливерувашвоцрков-
натаорганизација.ДалитвојатацеледамуслужишнаБогаидајапод-
држувашЦркватасосвоитедесетоцииприноси,какоисосвојотличен
трудивлијание?“Какоадвентистинаседмиотден,ситесмеодговориле
потврдно.Споредтоа,тојтекст(Псалм50,14.15)еветувањезаониекои
покажуваатблагодарностконБогаиверногиисполнуваатсвоитезавети.
Што кажуваат вашите одлуки за тоа колку добро се справувате со 
привлечностите на овој свет? Зошто вложувањето труд за добро да 
заработите за живот не е нужно исто како и правењето идол од богат-
ство и пари? Како можеме да научиме да ја препознаеме разликата?
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ВТОРНИК, 31 јануари 2023

КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИМЕ ОД ДОЛГОВИТЕ

Прочитајте Мудри изреки 22,7. Во која смисла се наоѓаме во власта на 
нашиот заемодавач?

Штоможемедапреземемезадаизлеземеодоваанесреќнаситуација?
Акостеводолгови,следниотпрегледќевипомогнедагозапочнетепро-
цесотнаослободување.Планотеедноставен.Сесостоиодеденпредуслов
итричекори.

ПредусловедамубидемепосветенинаБогаивернивовраќањетонаНе-
говиотсветдесеток,задаимамепристапдоНеговатамудростиблагослови.
ЗатоаштоБогкопнеедагиблагословиониештоМусепокоруваат.

Првиот чекоредасепрогласимораториумнадополнителнозадолжу-
вање–немаповеќетрошењенакредит.Аконепозајмуватепари,немо-
жетедасезадолжите.Аконепозајмуватесèповеќепари,неможетедана-
влезетеводополнителнидолгови.

Вториот чекоредасклучитезаветсоБогадекаодовојмомент,како
штоТојќевеблагословува,ќегиотплатуватевашитедолговиштоемож-
нопоскоро.КогаБогќевеблагословифинансиски,употребетегипарите
задагинамалитедолговите–анедакупуватеповеќеработи.Овојчекор
еверојатнонајважниот.Повеќетолуѓе,когаќедобијатнеочекуванипари,
едноставногитрошат.Неправетеготоа,тукуупотребетегитиесредства
задагоостваритевашиотпланзанамалувањенадолгот.

Третиот чекореисклучителнопрактичен.Направетелистанаситева-
шидолгови,однајголемидонајмали,споредопаѓачкиредослед.Заповеќе-
тосемејства,станбенатахипотекаенаврвотналистата,акредитнатакар-
тичкаилиличниотдолгнадното.Започнететакашторедовноќегоупла-
туватебаремминималенизноснадолготштодостасувазаплаќањенаме-
сечнаоснова.Потоадвојноиликолкуштознаетеиумеетезголеметегива-
шитеотплаќањанадолготодднотоналистата.Ќебидетепријатноизнена-
дениколкубрзоќеуспеетедасеослободитеодтојнајмалдолг.Потоаис-
татасумаштостејауплатувалезанајмалиотдолгдодајтејанаосновната
уплатазаследниотдолгналистата.Какоштоќесеослободуватеодпома-
литедолговисовисокикамати,ќевиостануваизненадувачкиголемасума
напаризадагиисплатуватеследнитенајвисокидолгови.

Богочигледнонесакадабидемеводолгови.Когасклучуваатзаветсо
Бога,многусемејстваоткриваатдекаТојгиблагословувананеочекувани
начини,анивниотдолгсенамалувапобрзоотколкуштоочекувале.Сле-
дејќигиовиетриедноставничекори,многусемејствасеослободилеод
долговите.Ивиеможетедагосторитетоа!КогаќегоставитеБоганапр-
воместо,ќејадобиетеНеговатамудростиблагословзадауправуватесо
онаштоТојвигодоверил.
„Нека вашето однесување биде слободно од среброљубие. Бидете задо-
волни со она, што го имате, зашто Тој рече: ’Никогаш нема да те на-
пуштам, ниту ќе те оставам!‘“ (Евреите 13,5). Како може примената на 
тие зборови да им помогне на луѓето да го избегнат задолжувањето?
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СРЕДА, 1 февруари 2023

ГАРАНЦИЈА И ШЕМИ ЗА БРЗО БОГАТЕЊЕ

БиблијатаемногујаснодекаБогнесакакогаНеговитедецаприфаќа-
атодговорностзатуѓидолгови.ВокнигатаМудриизрекиСоломонови
Господнèпредупредувазазалогот–односноТојепротивтоаниедасе
обврзувамедабидемегаранти(жиранти)задругите.
Прочитајте Мудри изреки 6,1-5; Мудри изреки 17,18 и Мудри изреки 
22,26. Каква порака се наоѓа тука?
_____________________________________________________________________________________________________________

Догаранцијаобичнодоаѓакогалицесолошакредитнаспособностба-
разаемодкредитнаинституција,нонегиисполнуваусловитезадагодо-
бие.Тогашслужбеникотнатааинституцијагоизвестувасвојотнеквали-
фикуванклиентдекакредитотќемубидеодобрендоколкуубединекој
пријателсодобракредитнаспособностдагопотпишезаемотзаедносоне-
го,приштобанкатаќегосметазаодговорентојсопотписниквослучајна
неисполнувањенаобврските.

Понекогашнекојчленнацркватаќевипријдеиќевезамолидагопот-
пишетенеговиотдоговорзазаем(дамубидетежирант).Вашиотодговор
требадабиде:„Библијатамивелиникогашданегоправамтоа.“Библија-
танèохрабрувадаимпомагаменаониенакоиимепотребна,нонеида
јаприфатимеодговорностазанивнитедолгови.

Тинејџеритепонекогашбараатодсвоитеродителидабидатжиранти
занивнотопрвокупувањеавтомобил.Авозраснитедецаможатдапоба-
раатодродителитедагопотпишатнивниотделовензаем.Ивотојслучај
важиистотоправило.Соодветноедаимпомагатенадругитекогапостои
реалнапотреба,нонетребадабидетегарантзатуѓитедолгови.Истражу-
вањата покажуваат дека 75 отсто од оние кои се потпишале како жиран-
ти, на крајот морале да го платат туѓиот долг!
Прочитајте Мудри изреки 28,20 и 1. Тимотеј 6,9.10. Какво предупреду-
вање наоѓаме таму?
_____________________________________________________________________________________________________________

Шемитезабрзозбогатувањепретставуваатуштееднафинансискаста-
пица;речисигарантиранодоведуваатдофинансискапропастнаониекои
ќесефататвонеа.Коганештозвучипремногудоброзадабидевистинито,
сигурноетака.Натојначин,многуминасеоштетениемоционалноифи-
нансиски.Дополнителнатрагедијавоврскасотаквитеподмолниплановие
тоашто,вомногуслучаи,луѓетомораатдапозајмуваатпаризавоопштода
севклучатвонив.Многуживотиисемејствасеуништениодплановитеза
брзобогатење,коинакрајотгизбогатуваатсамоизмамницитекоигиос-
мислиле,насметканаониекоипаѓаатвонивнатастапица.Аконекојприја-
тел,падуриисаканаталичност,сеобидедавевовлечевоеднаодовиеше-
ми,бегајте.Итоанесолежернотемпо.Трчајтенајбрзоштоможете.
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ЧЕТВРТОК, 2 февруари 2023

РОКОВИ ЗА ОТПЛАТА И УСЛОВИ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Прочитајте го текстот 5. Мојсеева 15,1-5. Што барал Господ од својот 
народ, како што ни откриваат овие стихови?
_____________________________________________________________________________________________________________

Восогласностсодругитеседумгодишнипрописи(2.Мојсеева21,2;3.
Мојсеева25,3.4),билерегулиранинесамообврскитеконробовите,слуги-
теиземјата,тукуиконзаемодавците.Бидејќизаемодавцитенебилепод-
готвенидагипростуваатдолговите,најдолгиотрокзаотплатабилседум
години.Штоидазаклучимеодовиестихови,тиејаснопокажуваатдека
Господсегрижелзатаквитефинансискипрашања,особенокогастанува-
лозборзаодноснитеспремадругитеИзраелци.Тиестиховипокажуваати
декаГосподјапризнавалреалностанадолгот,колкуидабилдолготлош.
Тојнагласувалидекадолготтребадасеизбегнуваштоеможноповеќе.

Денес,наспротиова,вомногуделовиодсветотсеземааткредитизаку-
пувањестаниликуќана30и40години.Сечинидекаеднаодпричините
штостановитеикуќитечинаттолкуетокмупорадитоаштоседостапни
кредитизанивнокупување.

Освентоа,многуродителиистудентисепрашуваатдалидапозајмат
паризашколување.Поправило,стекнувањетофакултетскидипломијазго-
лемуваспособностанапоединецотдаимаповисоказаработувачкадокрајот
насвојотживот.Некоиможебиќетребадапозајматпаризадагоплатат
своетошколување,нотребадагиимаатнаумследнитефактори.Ќемора
даговрататсокамата.Подоброедаконкуриратезаситестипендиишто
можатдаседобијат.Требадаработитеидаштедитезашколувањетошто
еможноповеќе.Требадагипосетуватесамоониепредметикоиќедове-
датдовработување.Требадапомогнатиродителите.Вобиблисковреме,
родителитеимдаваленасвоитедецаобработливоземјиштезадаможатда
заработуваатзаживот.Денестоа„наследство“веројатнотребадабидеоб-
разованието,задаможатдастанатнезависнивозраснилуѓе.

Воидеаленсветнебиималозадолжувањеидолгови.Но,бидејќинежи-
веемевотаковсвет,понекогашможебиќебидепотребнодаземемезаем.
Вотојслучај,водетесметкадајадобиетенајдобратаможнапонудаинај-
добратарасположливакаматнастапка.Потоапозајметегоминимумотшто
виепотребениисплатетегоштоеможнопоскорозадазаштедитенака-
матнитетрошоци.Вопринцип,требадасетрудимедагиизбегнувамедол-
говитеколкуштоевозможно,асоприменанабиблискитефинансиски
принципивосекојдневниотживот,можемевоголемамерадагоизбегне-
менепотребниотдолгиужасниотпритисокштотојговршиврзнасина-
шитесемејства.
Ако вие сте позајмиле пари некому, колку сте искрени, фер и љубезни 
во вашето однесување кон таа личност? Како би поминале пред Бога 
ако треба да одговарате за тие постапки? (Видете Проповедник 12,14)
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ПЕТОК, 3 февруари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Процесотнаослободувањеоддолготвотричекори,всушност,сена-
оѓанаеднастраницаодсписитенаЕленаВајт.Додаденисезакосени
буквизадасенагласатважнитемисли.

„Донеси цврста одлука никогаш повеќе да не се задолжуваш.Подобро
едасеоткажешодилјадаработинаместодасезадолжиш.Тоабешепро-
клетствонатвојотживот,задолжувањето.Избегнувајгокакодасера-
ботизасипаници.

Направи свечен завет со Бога дека ќе си ги отплатиш своите долгови 
во согласност со Неговите благословиидеканикомуништонемадаму
должиш,дуридаживеешнакашаилеб...Несеоткажувај,несеобесхраб-
рувајинесевраќајнастарото.Несиугодувајнасвојотвкусиапетит,
штедигосекојденариотплатигисвоитедолгови.

Направи го тоа што е можно поскоро.Когаќеможешповторнода
станешслободенчовек,никомуништоданедолжиш,ќеизвојувашго-
лемапобеда“(Counsels on Stewardship,стр.257).

Аковитребадополнителнапомошзадасеослободитеоддолгот,
обидетесесоследново:

Воспоставете буџет.Направетеедноставенпланнатојначинштоќе
водитеевиденцијазаситевашиприходиирасходи/купувањавопериод
одтримесеци.Многулуѓесеизненаденикогаќесфататколкупаритро-
шатнанепотребниработи.

Уништете ги кредитните картички.Кредитнитекартичкисеедна
одглавнитепричинизазадолжувањенасемејството.Толкулесносеупо-
требуваат,нотолкутешкосеисплаќаат.Акосфатитедеканеможетеда
гиисплатуватевашитекартичкивоцелостсекојмесецилидагикорис-
титезадакупитеработиштовообичаенонебигикупиле,требадаги
уништитевашитекредитникартичкипредтиедавеуништатвас,или
вашиотбрак,илиидвете.

Воведете мерки за штедење. Најчестонесменисвесниколкуможе-
медазаштедименамесечнитетрошоцисрамноаковнимаваменанекои
ситнициштогикупуваме.Атиебрзосенатрупуваат.

1. Износот на долгот што го презеле на себе многу нации, како и поедин-
ци, е едноставно запрепастувачки. Какво е вашето искуство со задо-
жувањето и проблемите што долгот ви ги предизвикал вам или на 
другите луѓе?

2. Што би можела да направи вашата локална црква за да им помогне 
на своите членови да научат да управуваат со долговите и со финан-
сиските прашања воопшто?

3. На кои библиски ветувања можеш да се повикаш за да ти помогнат 
да се заштитиш од привлечноста на светот и финансиските опасности 
што може да ти ги создаде алчноста?
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САБОТА, 4 февруари 2023
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Од 4 до 10 февруари 2023

СОБИРАЊЕ БОГАТСТВО НА НЕБОТО

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 1. Мојсеева 6,5-14; 
Евреите 11,8-13; 2. Коринќаните 4,18; 1. Мојсеева 13,10-12; 1. Мојсее-
ва 32,22-31; Евреите 11,24-29.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Зашто каква полза има човек, ако го 
придобие целиот свет, а на душата своја и напакости? 37 Или каков 
откуп ќе даде човек за својата душа?“ (Марко 8,36.37).

Исуснијадалнајдобратаинвестицискастратегијанасветоткога
изјавил:„Несобирајтебогатстваназемјата,кадештогијадемолецот
и’рѓата,икадештокрадцитегипоткопуваатикрадат;нособирајтеси
богатствананебото,кадештонимолец,ниту’рѓагијаде,икадешто
крадцинегипоткопуваат,нитукрадат“(Матеј6,19.20).Апотоазао-
кружилвелејќи:„Зашто,кадештоебогатствотоваше,тамуќебидеи
срцетоваше“(Матеј6,21).Содругизборови:покажиминаштогитро-
шишпарите,ајасќетипокажамкадетиесрцето.Бидејќи,кадеидаги
вложитевашитепари,вашетосрцесигурноќевеследи,аковеќеневе
престигнало.

ДалисакатевашетосрцедабидеподготвенозаБожјетоцарство?Ако
етака,тогашвложетегивашитепаритамукадештоќежнеатвечнина-
гради.Вложувајтеговашетовреме,вашитепариивашитемолитвиво
Божјотодело.Акогоправитеова,наскороќестанетеуштепозаинтере-
сиранизатоадело,аивашетосрцеќевеследи.Овааседмицаќегираз-
гледамеониетекстовииилустрациикоинипокажувааткакодасобира-
мебогатствонанеботои,накрајот,дајапожнеемевечнатанаграда.
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НЕДЕЛА, 5 февруари 2023

НОЕ НАЈДЕ МИЛОСТ

Важноедасезабележидекаониештотрагаатпонебеснибогатства,
Богчестопатигиповикуваданаправатголемипроменивонивниотжи-
вотовденаземјата.Затоа,бидетеподготвенидасесоочитесотаковпо-
викдоколкуепотребно.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 6,5-14. Какви радикални промени 
ги направил Ное како резултат на послушноста кон Бога? Кои прин-
ципи можеме да ги најдеме тука за себе, во овој свет кој треба да биде 
предупреден за претстојната пропаст?
_____________________________________________________________________________________________________________

Ноеможелдагиискористивреметоиресурситезадасиизградикуќа
засебе,нотојрешилданаправидрастичнапроменавосвојотживоти
дагипоминеследните120годиниодговарајќинаБожјиотповикдаиз-
градиарка.

МногускептициденесгопрогласуваатизвештајотзаПотопотзамит,
честопатизасновајќиготојставнанаучнишпекулациизадосегапозна-
титезаконинаприродата.Ованееништоново.„Претпотопниотсветдо-
кажалдекаприроднитезаконинесеменувалесовекови.Годишнитевре-
мињасекогашсеменувалеспоредутврдениотредослед.Дотогашнико-
гашневрнело;земјатаеоблеанавомаглаироса.Рекитеникогашнесе
излеалеодкоритата,тукуводитемирногиноселеконморето.Непромен-
ливитенаредбигиспречувааводитедасеизлеатодбреговите“(Патријар-
си и пророци,стр.96ориг.).ПредПотопот,луѓето,врзоснованапогреш-
норазбирањенареалноста,тврделедекапотопотникогашнебиможел
дасеслучи.ИпоПотопот,повторноврзоснованапогрешноразбирање
нареалноста,тиетврдатдекатоаникогашнесеслучило.Какоштовели
Библијата:„Немаништоновоподсонцето“(Проповедник1,9).

Оддругастрана,Библијатаистотакавелидекалуѓетоќебидатскеп-
тичниконнастанитенапоследнотовреме,какоштонекогашбилекон
Потопот(види2.Петрово3,3-7).Па,тогашкакоможемедасеподгот-
вимезапретстојнотоуништување?Постоинештоштосенарекува„од-
ложенозадоволување“,аштоморадабиденашасвеснаодлука.Оваво
основазначидекатребатрпеливодајаизвршувамеработатанакојаБог
нèповикал,сонадеждекаќедобиемепославнанаградавоиднина.Не
знаемекогаХристосќесеврати.Воизвеснасмисла,тоаинееважно.
Онаштоеважноедекавомеѓувреме,какоНое,гоправимеонаштоБог
гобараоднас,дурииако,каковослучајотсоНое,тоабаранекоиради-
калнипроменивоживотот.
Колку би биле подготвени да направите некоја крупна промена во 
животот за Бога кога, како Ное, би биле повикани да го направите 
тоа? (Навестување: види Лука 16,10)
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ПОНЕДЕЛНИК, 6 февруари 2023

АВРАМ, ТАТКО НА ВЕРНИТЕ

БоггоповикалАврамадагинапуштироднинитеитатковинатаида
одивоземјаташтоТојќемујапокаже.Таказапочналакрвнаталозана
Месија.Иаконениседаденидетали,Аврамморалдајанапуштиземја-
тавокојабилроденивокојагипоминалпрвитегодиниодсвојотжи-
вот.Секако,тоанебилалеснаодлукаинесомненоморалдасеоткаже
однекоиовоземнизадоволстваипогодностизадагонаправитоа.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 12,1-3. На кој начин биле „благо-
словени сите племиња на земјата“, како резултат на тоа ветување и 
на неговото прифаќање?
_____________________________________________________________________________________________________________

ЗаАврамизанеговотосемејство,тоабилзначаеннастанштоимго
променилживотот.„СовераАврам,когабешеповикан,послушадапој-
девоместотоштотребашедагодобиевонаследство,итргна,незна-
ејќикадеоди“(Евреите11,8).„НесомненатапослушностнаАврамееден
однајвпечатливитедоказизавераташтоможедасенајдевоцелатаБиб-
лија“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.126оригинал).

Многуминаоднасможебинебибилеподготвенидајанапуштатсвоја-
тататковина,своитепријателиичленовитенасемејството.Но,Аврам
гонаправилтоа.ДоволномубилодабидетамукадештоБогсакалда
биде.Иколкуидаизгледачудно,Аврам,ИсакиЈаковникогашнејадо-
билетааземјавосвојотживот–носепакмуостаналевернинаБога.
Прочитајте Евреите 11,8-13. Која важна порака се наоѓа тука за нас?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Аврамбилпознаткакокнезмеѓуониештоживеелеоколунего.Тој
билпознаткаковеликодушен,храбар,гостопримливикакослуганаСе-
вишниотБог.НеговотосведочењезаБогаможедапослужикакопри-
мер.ИспоредБожјатаблагодат,ниесмеАврамовисонаследници.„Авра-
амМуповеруванаБога,итоамусесметашезаправедност.Знајте,пак,
декаониештосепотпираатнаверата,сесиновиАвраамови“(Галатја-
ните3,6.7).„А,акосте,пак,виеХристови,тогашстеАвраамовосеме,и
поветувањенаследници“(Галатјаните3,29).

ВослучајотсоАврам,какоиНое,гледаменекојшто,какорезултат
напослушностаконБога,донесувакрупнаодлукаштомугопромени-
лаживотот.
Прочитајте 2. Коринќаните 4,18. Како пораката на тој стих треба да 
влијае на видот на духовните одлуки што ги донесуваме? На кој на-
чин Мојсеј и Аврам го следеле истиот тој принцип?
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ВТОРНИК, 7 февруари 2023

ПОГРЕШНИТЕ ОДЛУКИ НА ЛОТ

КогаАврам,какоодговорнаБожјиотповик,јанапуштилсвојататат-
ковина,неговиотвнукЛотрешилдапојдесонегонатојпат.Вотекстот
1.Мојсеева13пишувадекаБоггоблагословилАврамадотаамерашто
„Аврамбешемногубогатсодобиток(главнoтомерилозабогатствово
таакултура),сосреброисозлато“(1.Мојсеева13,2).Лот,истотака,„има-
шеситеникрупендобитокишатори“(1.Мојсеева13,5).Идвајцатаста-
налетолкубогатиштонеможеледаживеатзаедносонивнитеголеми
стада.Задаизбегнекавгамеѓунивнитесточари,Авраммупонудилна
Лотдаизберекадебисакалдаживее.Серазбира,Лоттребалодамуго
препуштиизборотнаАврам,какопостар,имеѓудругото,затоаштосвоја-
таблагосостојбамујадолжелнаповрзаностасонего.Меѓутоа,тојнепо-
кажалникакваблагодарностконсвојотдобротворисебичногопосакал
онаштотојгосметалзанајдоброрасположливоземјиште.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 13,10-12. Кои рационални причини 
го навеле Лот да ја донесе одлуката што ја донел?
_____________________________________________________________________________________________________________

КолкуидамубилолеснонаЛотдајаоправдасвојатаодлукадасе
преселивоградот,околноститетамунесепокажалебашнајдоброзане-
го.Оддругастрана,Аврам,когаслушналштомусеслучило,нерекол:
„Па,штета,Лоте,тигожнеешонаштогопосеа“,тукуведнашотишол
дамупомогне(видете1.Мојсеева14).

Меѓутоа,понекогашвонашетонастојувањедастекнемештоемож-
ноповеќе,неуспевамедобродагинаучименашитеживотнилекции.
ЛотсевратилвоСодомведнашпотојнастан!Асепак,Бог,воНегова-
таголемамилост,испратилгласницидагопредупредатЛотинеговото
семејство,објавувајќигопретстојнотоуништувањенатиеградови.
Прочитајте 1. Мојсеева 18,20-33. Што му навел Бог на Авра ма како 
при чина за неговата посета на Земјата? Каков бил одговорот на Ав-
рам на веста дека Бог планира да ги уништи тие расипани градови?
_____________________________________________________________________________________________________________

ПорадинеговатазагриженостзаЛотизанеговотосемејство,Аврам
почналдасеспогодувасоБогазадагоубедидагипоштедитиеградови
доколкувонивсенајдатнеколкуправеднилуѓе.Тојзапочналсобројот
50исеспуштилдо10.ИБог,восогласностсоСвојоткарактерполнсо
љубов,непрестаналдадавамилостсèдодекаАврамнепрестаналдаба-
ра!БогидвајцатаангелиличногиспасилеЛот,неговатасопругаидвете
ќерки.Меѓутоа,женатанаЛотпогледналаназадистаналастолбодсол.
Така,ЛотвлеголвоСодомкакобогатчовек,аизлеголречисибезништо.
Соогледнатоа,колкутребадабидемевнимателнивоврскасоодлуките
штогиносиме,особенокогаразмислувамесамозакраткорочнипридо-
бивки,губејќијаодвидопштатаслика(видетеготекстотМарко8,36.37).
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СРЕДА, 8 февруари 2023

ОД ИЗМАМНИК ДО КНЕЗ

КакомладчовеккојгосакалБогаисеплашелодНего,Јаковсепо-
нижилтолкумногушто,заеднососвојатамајкаРевека,сковалзаговор
какодагоизмамисвојоттаткоидагодобиенеговиотблагослов.Како
последицанатоа,тојјазапочналсвојатазреладобанапогрешенпат,
принудендабегаодевентуалносоочувањесопреранасмрт.Ревекаму
рекланаЈакова:„Станиибегај(воМесопотамија)кајЛаван,братотмој,
воХаран,иживејкајнегонекоевреме,додекамупоминегневотнабра-
тоттвој...Атогаш,јасќепратам,датедоведатоттаму.Зоштодаоста-
намбезвасдвајцатавоеденден?“(1.Мојсеева27,43-45).Меѓутоа,Ја-
коввсушностбилотсутенцели20годинииникогашповеќенеговидел
лицетонасвојатамајка.
Прочитајте 1. Мојсеева 32,22-31. Што се случило со Јаков тука и кои 
духовни поуки можеме да извлечеме од таа сторија кога станува збор 
за Божјата благодат, дури и кога ќе донесеме погрешни одлуки?
_____________________________________________________________________________________________________________

„Сопонизност,сопокајаниеисоцелоснапотчинетост,тојгрешен,
заблуденсмртник,госовладалнебеснотоВеличество.Тојгрчевитосе
држелзаБожјетоветување,асрцетонабесконечнатаЉубовнеможело
дасеоглушинамолбитенагрешникот.СеганаЈаковајасномустоела
предочизаблудаташтогонавеласоизмамадаседобередоправотона
првородството.ТојнемалдовербавоБожјитеветувања,тукусенапре-
галсоличнинапоридагоостварионаштоБогсекакобигоизвршилво
своевремеинасвојначин...Јаковгодобилблагословотзакојмукоп-
нееладушата.Мубилопростеноонаштогопотисналбратасиигоиз-
мамилтаткаси“(Е.Г.Вајт,Патријарси и пророци,стр.197,198ориг.).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 49,29-33. Иако Јаков повеќе немал 
имот во Ханан, какви упатства им дал на своите синови во врска со 
неговиот погреб? Кои други се исто така закопани во таа пештера? 
Што мислите, зошто Јаков го барал ова?
_____________________________________________________________________________________________________________

Библијатанèизвестувадекаситетројцапатријарсиинивнитесопру-
гибилепогребанивоистатапештера.Ипокрајсè,довербатанаЈаковво
Богабиласилнаитојсесметалсебесизастранеципридојденикназемја-
та(видиЕвреите11,13).Ипокрајнеговитегрешки,тојсизаминалоддо-
мабезништо,авоХанансевратилкакобогатчовек.
Затоа, и покрај нашите грешки, Бог сепак може да нè благослови. 
Меѓутоа, колку е подобро да се избегнат грешките уште од самиот 
почеток! Со какви одлуки се соочувате во моментов и како можете 
да ги избегнете грешките?
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ЧЕТВРТОК, 9 февруари 2023

МОЈСЕЈ ВО ЕГИПЕТ

ЛикотнаМојсејдоминираворанитегодининасветатаисторија.Тој
билсочуванвоживотспоредБожјатапромисла,прекухрабратамајкаи
грижливатасестра.КогагопронашлабебетоМојсејвоплетенакошни-
ца,ќеркатанафараонотјазамолиланеговатамајкаЕврејкадасегрижи
занего,падурииѝплатилазатоа.Колкусамоблагословенпредизвик
заоваамладамајкакојабилатуѓинкаиробинка!Јохаведаималасамо
12годининарасполагањезадагонаучисвоетодетедасемоли,даве-
рувавоБогаидагопочитува–дагообликувакарактеротнасвојотсин
заживотнаслужба.Оддругастрана,согодиниМојсејбилобучуванна
дворотнаегипетскиотфараон.„ИМојсејјаизучицелатаегипетскамуд-
рост,ибешесиленвосвоитезборовиидела“(Дела7,22).Но,когасозре-
алкакочовек,Мојсејдонелсвеснаодлукаштогопромениланеговиот
животитекотнаисторијата.
Прочитајте Евреите 11,24-29. Размислете што оставил Мојсеј зад себе 
и со што морал да се соочи наместо тоа. Обидете се да го согледате тоа 
од неговата позиција, пред да го направи таквиот избор. Што остава 
зад себе, а што решава да прифати со своето заминување?
_____________________________________________________________________________________________________________

ВотоавремеЕгипетбиледнаоднајголемите,аконеинајголемата
силанастариотсвет.РекатаНилјанаводнувалапочватаијаправела
толкуплоднаштоЕгипет,сосвоетоизобилствоназемјоделскикулту-
ри,билбогатоимоќноцарство,аначелотребалодабидесамиотМој-
сеј.Тешкоевоопштоидасезамисликолкубиласилнапривлечностана
тојсветзанего,вонеговитеранигодини–Египетскотоцарствососите
неговибогатства.Мноштвотоштогообожавало,различнитезадовол-
стваиголемотобогатствосигурномуизгледалепримамливо.Безсом-
нение,тојлесноможелдајаоправдасвојатаодлукадаостаневосето
тоа,наместодајаповрзесвојатасудбинасотолпапрезрениробови.

Пасепак,штосеслучило?КакоштовелиСветотописмо,тојпрвен-
ственоизбрал„дастрадазаедносоБожјиотнарод,отколкудасенасла-
дувазакратковременагревот“(Евреите11,25).Аштодакажемезатие
страдања?Големделод2.Мојсеевасезанимавасоборбитеиискуше-
нијатанаМојсеј,кој,дуриипосèнизштопоминал,сепакнеуспеалда
влезевоВетенатаземја(видете4.Мојсеева20,12).Меѓутоа,накрајот
накраиштата,ситезнаемедекаМојсејнаправилдобаризбор,иакотој
самиотможебипонекогашсепрашувалдалитоаенавистинатака.
Гледано од световна перспектива, Мојсеј требало да остане во Еги-
пет. Меѓутоа, како христијани, ние сме добиле таков увид во реал-
носта што нè издигнува подалеку од овој свет. Како можеме, кога 
светот нè искушува, секогаш да ја имаме на ум таа поширока сли-
ка? Зошто е тоа толку важно?
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ПЕТОК, 10 февруари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

БогјаиспочитувалсвојатастрананазаветотсоблагословотнаАврам.
ААврам,одсвојастрана,муоддалчестнаБогасотоаштонесобирал
богатстваназемјата.„НаследствотоштомуговетилБогнасвојотна-
роднеенаовојсвет.Аврамнаовојсветнемалземја’нитуеднастапка‘
(Дела7,5).Билмошнебогатсоподвижнобогатствоштогоупотребувал
дагославиБогаидаимпомаганаближните,ноовојсветнегосметал
засвојроденкрај.Господгоповикалдагинапуштисвоитеидолопок-
лоничкиземјациизавечнивремињамујаветилхананскатаземја;носе-
пак,неанејанаследиленитутој,нитунеговиотсин,нитусиновитена
неговиотсин.Когапосакалдаимапосебноместодагизакопасвоите
мртви,итоаморалдагокупиодеденХананец.Единствениотнеговимот
воветенатаземјасесостоелодеднагробницаизделканавокаменво
пештератаМакпела“(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.169ориг.).

Вотекотнаживотот,понекогашсмевоискушениедасенасочимекон
богатствотоизадоволствата.Потребнаесилнаверазадасепрактикува
одложувањетоназадоволствата.„Немупримамливомујаистакнувале
сјајнатафараоновапалатаивладетелскиотпрестол,нотојзнаелдекаво
тиегосподствениодаисекријатуживањапорадикоичовекотгозабора-
ваБога.Прекувелелепностанараскошниотдворинадвладетелската
круна,неговиотпогледбилнасоченконповисокитепочестиштоќеим
бидатукажанинасветцитенаСевишниотвонеговотоцарствонеопога-
нетосовалканостнагревот.Тојвоверагивиделкрунитеивенцитена
непоминливатаславаштоќегиставинебесниотЦарнаглавитенапо-
бедниците.Тааверамудалахрабростдагинапуштигорделивитевели-
кодостојницинаегипетскиотдворидамусепридружинасиромашни-
от,понизенипрезреннародкој,наместодамуслужинагревот,решил
дамуслужиединственонаБога“(Патријарси и пророци,стр.246ориг.).

1. Што ќе се случи со нашиот имот кога ќе дојде Исус? (Види 2. Петро-
во 3,10.) Што впрочем може со него да се случи, дури и пред да дојде 
Исус? (Видете Матеј 6,20.) Тогаш, зошто е важно секогаш да се 
гледаат работите од вистинската перспектива?

2. Исус предупредувал за нешто што го нарекол „измамливоста на 
богатството“ (Марко 4,19). Што сакал да каже со тоа? Како може 
богатството да нè измами?

3. Разговарајте како класа за сите начини на кои Мојсеј можел да го 
оправда останувањето во Египет, наместо да остави сè зад себе, да 
побегне со толпата робови во неплодната пустина? Што, во крајна 
линија, можело да го доведе до таква одлука?
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САБОТА, 11 февруари 2023
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аЛекција 7
Од 11 до 17 февруари 2023

„НА ЕДЕН ОД ОВИЕ МОИ
 НАЈМАЛИ БРАЌА“

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Лука 4,16-19; Иса и-
ја 62,1.2; 5. Мојсеева 15,11; Матеј 19,16-22; Лука 19,1-10; Јов 29,12-16.
ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Тогаш Царот ќе им каже на оние 
што Му се од десната страна:,Дојдете, благословени од Мојот Отец; 
наследе те го царството, подготвено за вас од почетокот на светот“ 
(Матеј 25,34).

Библијатачестозборувазастранци(нарекувајќигитуѓинциилидој-
денци),засирациивдовици.Овиебиможеледабидаттокмуониена
коимислелИсускогазборувалза„еденодовиемоинајмалибраќа“(Ма-
теј25,40).

Сокогоможемедагипоистоветимеовиелуѓеденес?Туѓинцитеод
библисковремебилепоединцикоимораледајанапуштатсвојатататко-
вина,можебипорадивојнаилиглад.Нивниотеквивалентводенешно
времеможатдабидатмилионитебегалци,коиостаналебезништопод
околностиштонегиизбралесами.

Сирачињаседецакоигизагубилесвоитетатковципорадивојна,не-
среќаилиболест.Вооваагрупаможедасевбројатиониечииштотат-
ковцисевозатворилисеотсутнипорадинекојадругапричина.Колку
широкополенаслужбасеотвора!

Вдовицисеониекоигиизгубилесвоитесопружнициодистатапри-
чинакакоисираците.Многуоднивсесамохраниродителиидобредој-
денабиимбилапомошташтоможедаимјаобезбедицрквата.

Какоштоќевидимеовааседмица,бидејќиниесмеуправителина
Божјитеработи,помагањетонасиромашнитенеенезадолжителноза
нас.ТоазначидасеследиИсусовиотпримеридасепослушаатНегови-
тезаповеди.
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НЕДЕЛА, 12 февруари 2023

ЖИВОТОТ И СЛУЖБАТА НА ИСУС

НапочетокотнасвојатајавнаслужбаИсусотпатувалвоНазарет,во
областаГалилеја.Тоабилнеговиотроденград,амештанитевеќеслуш-
налезаНеговитеделаичуда.Спореднеговиотобичај,Исусприсуству-
валнасаботнатаслужбавосинагогата.Иаконеслужелкакорабин,тие
мугодалесвитокотнапророкотИсаијаигоповикаледачита.Исусго
прочиталтекстотнаИсаија61,1.2.
Прочитајте го текстот Лука 4,16-19 и споредете го со текстот Исаија 
61,1-2 (ви дете и Лука 7,19-23). Што мислите, зошто Исус го избрал 
токму тој текст? Зошто тие стихови од Книгата на пророк Исаија се 
сметаат за месијански? Што откриваат тие за делото на Месија?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Бидејќиверскитеводачиочигледногипревиделепророштватакои
зборувалезаМесијакојстрадаипогрешногиприменилеониештоука-
жуваленаславатанаНеговотоВтородоаѓање(штотребаданипослу-
жикакопотсетникзатоаколкунавистинаеважнодагиразберемепро-
роштвата),повеќетолуѓејаприфатилезаблудатадеказадачатанаМе-
сијабиладагоослободиИзраелоднеговитеосвојувачииугнетувачи,
Римјаните.МислатадекаизјаватазамисијатанаМесијапотекнуваод
текстотнаИсаија61,1.2,сигурнопретставувалавистинскишок.

Бескрупулознитеслужбеници,какоштобиледаночниците,деловни-
телуѓе,падуриинивнитесоседи,генералногипрезиралесиромашни-
те.ВладеелоопштоверувањедекасиромаштијатаепроклетствоодБо-
гаидекасамителуѓесевиновнизанивнатасостојба.Соогледнатакви-
тепредрасуди,малкуминасегрижелезасиромашнитеизанивнитене-
среќниоколности.

Меѓутоа,Исусоватаљубовконсиромашнитебилаеднаоднајсилни-
тедоказизанеговотомесијанскопотекло,какоштоможедасевидиод
НеговиотодговорнапрашањетонаЈованКрстителзаНегокакоМесија
(видиМатеј11,1-6).„КакоиученицитенаСпасителот,ЈованКрстите-
лотнејасфатилприродатанаХристовотоцарство.ОчекувалИсусдаго
заземеДавидовиотпрестол,икаковреметопоминувало,аСпасителот
небаралникаквацарскавласт,Јовансезбунилисевознемирил“(Еле-
наВајт,Копнежот на вековите,стр.215оригинал).
„Чиста и непорочна вера пред Бога Отецот е оваа: да се грижиш за 
сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неоскве-
рнет од светот“ (Јаков 1,27). Како треба овој стих да ни помогне да ги 
поставиме нашите верски приоритети?
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ПОНЕДЕЛНИК, 13 февруари 2023

БОЖЈАТА ГРИЖА ЗА СИРОМАШНИТЕ

БиблискитеписателивосвоитесписиспоменуваатмногуБожјиод-
редбикоисеоднесуваатнасиромашните,странците,вдовицитеисира-
ците.ЗаписитезаовагинаоѓамеуштенагоратаСинај.„Шестгодинисеј
јаземјатасвојаисобирајгиплодовитенејзини,аседмата–оставијане-
каотпочине,задасехранатсиромаситенатвојотнарод;асоона,што
ќеостанепонив,некасехранатполскитеѕверови;такаправиисолозје-
тотвоеисомаслинарникоттвој“(2.Мојсеева23,10.11).
Прочитајте ги текстовите 3. Мојсеева 23,22 и 5. Мојсеева 15,11. Кол-
ку и да се разликува нивниот контекст од нашиот живот денес, кои 
принципи треба да ги преземеме од тие стихови?
_____________________________________________________________________________________________________________

Главносеподразбирадеказборот„брат“вотиестиховисеоднесува
наИзраелцитеилинаприпадницинаиставера.Истотака,нивгисме-
тамекакодостојнисиромашниили„заеденодовиемоинајмалибраќа“.
Псалмитенидаваатупатствакакотребадасеоднесувамеконониена
коиимепотребнапомош.„Бидетеправедниконсиракибеден,праве-
денисиромав,ослободувајтегосиромавиотибедниотодрацетенане-
честивите“(Псалм82,3.4).Овојтекстукажувадеканашетоангажирање
вооваанасоканетребадасеограничисамонаобезбедувањехрана.

Потоа,тукасеиветувањатазаониекоиимпомагаатнасиромашни-
те.„Којдаванасиромав,немадаосиромаши“(Мудриизреки28,27).
„Акоцаротимсудинасиромаситепоправда,престолотнеговќесезајак-
незасекогаш“(Мудриизреки29,14).АцаротДавидзабележал:„Блажен
еоној,штосегрижизабедните!ВозлочестденГосподќегоизбави“
(Псалм41,1).Ова,значи,отсекогашпретставувалоприоритетводрев-
ниотИзраел,дурииакопонекогашсегубелоодвид.

Спротивнонаова,подвлијаниенаонаштоепознатокако„социјален
дарвинизам“,особеновоАнглија,дуриивопонововреме,многуминасме-
таатдекапомагањетонасиромашнитенесамоштонепретставувамора-
ленимператив,тукудекае,всушност,погрешно.Споредпримеротнаси-
литенаприродата,вокоисилнитепреживуваатнасметканаслабите,„со-
цијалнитедарвинисти“сеубеденидеказаопштествотобибилоштетно
даимсепомаганасиромашните,болните,слабите,бидејќиакосенамно-
жат,тиесамобигоослабелеопштественототкивонанацијатакакоцели-
на.Колкуидаесурово,таквоторазмислувањеелогиченрезултатнаве-
рувањетовоеволуцијатаилажниотнаративштотаагонаметнува.
Како треба евангелието – мислата дека Христос умрел за сите луѓе – 
да влијае на нашето однесување кон сите, кои и да се тие?
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ВТОРНИК, 14 февруари 2023

БОГАТИОТ МЛАДИЧ

Незнаемеништозабогатиотмладичосвендекабилмлад,богатиде-
каималвласт.Асеинтересирализадуховниработи.Билтолкуенерги-
ченштосотрчањемупристапилнаИсуса(Марко10,17).Тојбилвооду-
шевенодможностададознаенештозавечниотживот.Инеговатапри-
казнаетолкуважнаштоезапишанавоситетрисиноптичкиевангелија:
Матеј19,16-22;Марко10,17-22иЛука18,18-23.
Прочитајте го текстот Матеј 19,16-22. Што сакал да каже Исус кога 
рекол: „Ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и 
раздели го на сиромаси, и ќе имаш богатство на небото; па дојди и 
врви по Мене“ (Матеј 19,21)?
_____________________________________________________________________________________________________________

ОдповеќетооднасИсуснебарадапродадемесèштоимамеидаим
гидадемепаритенасиромашните.Но,заовојмладчовекпаритемора
дабилебог,ииакоИсусовиотодговорзвучиприличноостро,тојзнаел
деказаовојчовектоаеединственатанадежзаспасение.

Библијатавелидекасизаминалтажензатоаштобилмошнебогат,
штодокажуваколкумногугиобожавалсвоитепари.Немумубилпо-
нуденвеченживотиместововнатрешниоткругнаИсус(„дојдииврви
поМене“–иститезборовисокоиИсусгиповикалсвоите12ученици).
Асепак,затојмладичповеќеникогашништонесеслушнало.Тојјаза-
менилвечностазасветовнитедобра.

Каковужасенкомпромис,зарне?Колкутаженпримерзанепочиту-
вањенапринципот„одложенозадоволство“(видетејалекцијатаодми-
нататаседмица).Изборотштогонаправилтојчовекевсушностголема
измамабидејќи,безогледнаматеријалнотобогатствоштоможедани
годадесега,пораноилиподоцнаситеќеумремеиќесесоочимесоиз-
гледитезавечноста.Вомеѓувреме,толкумногубогатилуѓеоткриледе-
канивнотобогатствонеимгодонеломиротисреќатанакоисенадева-
ле.Впрочем,вомногуслучаисеслучилотокмуспротивното.Напиша-
нисетолкумногубиографии,коисведочатзафактотдекамногуодовие
богатилуѓесечувствуваленавистинамизерно.Всушност,еднаоднај-
добритеилустрациивоцелатазапишанаисторијазатоаколкусамото
богатствоможеданедонесезадоволство,сенаоѓавокнигатаПроповед-
ник.Помеѓумногутелекцииштоможедасеизвлечатоднеа,јаснопро-
излегуваедензаклучок–миротисреќатанеможатдасекупатсопари.
„Зашто, кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби; а кој го загуби 
животот свој заради Мене и Евангелието, тој ќе го спаси. Зашто как-
ва полза има човек, ако го придобие целиот свет, а на душата своја и 
напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа?“ (Марко 
8,35-37) Што значи да се изгуби животот заради евангелието?
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СРЕДА, 15 февруари 2023

ЗАХЕЈ

ЗахејбилбогатЕвреинкојсвоитепаригизаработувалсобирајќида-
ноцизаомразенитеРимјани.Порадитоа,ноизатоашто,какоидруги-
теданочници,земалповеќеотколкуштонавистинамутребало,Захеј
биломразенисметанза„грешник“.

ЖивеелвоЕрихон,којсенаоѓалнараскрсницатанамногутрговски
патишта.СредбатанаЗахејиИсуснебиласлучајна.Захејочигледнодо-
живеализвеснодуховноосведочувањеисакалдавнесенекоипромени
восвојотживот.СлушналзаИсусаипосакалдаГовиди.Сигурносе
прочулодекагрупатасокојапатувалИсусќепристигневоЕрихонтој
ден.ОдГалилеја,ИсусморалдапоминенизЕрихоннанеговотопослед-
нопатувањедоЕрусалим.ПрвитеХристовизборовиупатенидоЗахеј
откриледека,уштепреддавлезевоградот,Тојзнаелсèзаовојчовек.
Прочитајте го текстот Лука 19,1-10. Која е разликата меѓу искуството 
на овој богат човек со Исуса и искуството на богатиот младич?
_____________________________________________________________________________________________________________

Захејибогатиотмладичималенештозаедничко.Идвајцатабилебо-
гати,идвајцатасакаледаговидатИсуса,идвајцатасакалевеченживот.
Сепак,сличноститезавршувааттука.

ЗабележетедекаИсус,когаЗахејреколдека„половинатаодсвојот
имот“(Лука19,8)ќеимгодаденасиромашните,гоприфатилтојгест
какоизразнавистинскоискуствонапреобратување.Немурекол:Жал 
ми е Зак, но како во случајот со богатиот младич, правилото е сè или ниш-
то. Половина нема да биде доволно.Зошто?НајверојатнозатоаштозаЗа-
хеј,иакоитојсигурногосакалсвоетобогатство,тоасепакнепретста-
вувалобогкакоштопретставувалозабогатиотмладич.Иаконезнаеме
штоточномуреколИсус,всушностЗахејбилпрвштоспомналдавање
паринасиромашните.Наспротитоа,Исусморализречнодамукажена
богатиотмладичдасеоткажеодсвојотимотилитоаќегоуништи.Иа-
коЗахеј,какоисекојабогаталичност,моралдасечуваодопасностите
поврзанисобогатството,сечинидекатојималподобраконтроланад
самиотсебеотколкубогатиотмладич.

„КогабогатиотмладпоглаварсизаминалодИсуса,ученицитесечу-
деленазборовитенасвојотУчител:’Колкуиметешконаониештосе
потпираатврзсвоетобогатстводавлезатвоцарствотоБожје!‘Атиеси
реклееденнадруг:’Тогашкојможедасеспаси?‘Сегаималеприказза
вистинитостанаХристовитезборови:’Штонеимеможноналуѓето,
можномуенаБога‘(Марко10,24.26;Лука18,27).Виделекакоеденбо-
гаташсоБожјамилостможедавлезевоцарството“(Копнежот на веко-
вите,стр.555ориг.).
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ЧЕТВРТОК, 16 февруари 2023

„ОБРНА ЛИ ВНИМАНИЕ НА МОЈОТ СЛУГА ЈОВ?“

Прочитајте го текстот Јов 1,8. Како самиот Бог го опишал Јов?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Тоазвучиприличнодобро,имајќипредвиддекадурииБогреколза
Јовдекатоје„добар“,„праведен“(Јов1,8),толкубеспрекоренинепо-
роченштоникојдругназемјатавотоавременемубилрамен.Ипов-
торно,тоасамБог,буквално,гокажалзаЈов.

Дурииоткакокатастрофите,еднаподруга,госнашлеЈов,Боггопов-
торилистотоштогокажалзаЈовипрвиотпат–деканаземјатанемани-
којсличеннанего,непорочен,праведенислично,освенштовооваа
приликадодалуштееденновелемент.СетотоазаЈовбиловистина,„иа-
котиМепоттикнуваше,дагопогубамбезвина“(Јов2,3).

ИиакодобивамемоќенувидвосовршенствотоичесностанаЈовврз
основананеговотоодбивањедасеоткажеодБогаипокрајсèштосе
случило,дуриипокрајпотсмевотнанеговатанесреќнасопруга,којаму
рекла:„Зарсиуштепостојанвонепорочноста?ПроколниГоБогаиум-
ри!“(Јов2,9),книгатаоткривауштееденаспектодживототнаЈовпред
драматаштосеодвиваовде.
Прочитајте го текстот Јов 29,12-16. Што е прикажано овде, а ни дава 
уште подобар увид во тајната на карактерот на Јов?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ОнаштоверојатнонидаванајјаснасликасеследнитезборовинаЈов:
„Внимателнојапроучувавпоплаката,којанејазнаев“(Јов29,16).Содру-
гизборови,Јовнечекалсамо,например,некојпросјаквопарталидадој-
декајнегоидамудаденешто.Наместотоа,Јовбилпроактивенвозабе-
лежувањетонапотребите,апотоапостапувалвосогласностсотоа.

ЕленаВајтпредложила:„Нечекајтетие(сиромашните)давигипре-
дочатнивнитепотреби.ПостапувајтекакоЈов.Сераспрашувалзаона
штонегознаел.Обиколетејавашатаоколиназададознаетекаквипот-
ребипостојатикакотиеможатдасезадоволатнанајдобарначин“(Све-
доштва за црквата,кн.5,стр.151).Тоаенивонауправувањесопари-
теисоБожјитересурси,штодалекугонадминуваонаштомногуод
Божјитедецагопрактикуваатденес.
Прочитајте го текстот Исаија 58,6-8. Како можеме да ги примениме 
тие древни зборови на нас денес?
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ПЕТОК, 17 февруари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

„’КогаќедојдеСинотчовечкисосвојотсјај,вопридружбанасите
ангели,ќеседненапрестолотнасвојатаслава.Тогашпреднегоќесесо-
бератситенароди,аТојќегиразделиедниоддруги.‘ВакаХристосна
Маслинскатагораимјаопишалнасвоитеученицисценатанаголемиот
суденден.Истакналдекаодлукатанаовојсудќеседонесеврзоснова
наеднаподробност.Коганародитеќесесобератпреднегоќепостојат
самодвегрупилуѓе,анивнатавечнасудбинаќебидеодреденасоона
штогосторилеилиштозанемариледагосторатзанеговоличностана
сиромашнитеинанастраданите“(ЕленаВајт,Копнежот на вековите,
стр.637оригинал).

„КогаќеимјаотворитеврататанаХристовитепретставницикоисе
воневолјаикоистрадаат,гиприматесодобредојденебеснитеангели.
Повикуватедруштвонанебеснитесуштества.Тиемудонесуваатнасве-
тотатмосферанарадостимир.Тиедоаѓаатсофалбанаусните,анане-
ботосеслушапеснаштоодговара.Секоеделонамилосрдиенанебото
создавамузика.Отецотнасвојотпрестолнесебичнитеработницигире-
дивосвоетонајдрагоценоблаго“(Копнежот на вековите,стр.639ориг.).

1. „Зашто сиромаси ќе има секогаш во земјата“ (5. Мојсеева 15,11). 
Освен што тоа пророштво старо повеќе илјади години за жал се 
остварило, како уште треба да ги разбереме тие зборови денес? Не-
кои ги користат дури и за да го оправдаат тоа дека не им помагаат 
на сиромашните, резонирајќи вака: „Ете, и Бог вели дека меѓу нас 
секогаш ќе има сиромашни, па мора да биде така.“ Што не е во ред 
во таквиот начин на размислување?

2. Прочитајте го текстот 1. Тимотеј 6,17-19: „Заповедај им на богатите 
од овој свет да не се гордеат, ниту да се надеваат во непостојаното 
богатство, туку на живиот Бог, Кој ни дава за наслада сè во изобилие; 
нека прават добро, нека се збогатуваат со добри дела, да бидат ште-
дри и сочувствителни. И на таков начин да си собираат сокровиште 
– добра основа за иднината, за да постигнат живот вечен.“ Забеле-
жете каде лежи опасноста: да се надеваме во нашето богатство на-
место на живиот Бог. Зошто тоа толку лесно им се случува на оние 
кои имаат пари, иако се свесни дека на крајот ни сите пари што ги 
имаат нема да ги спасат во животот? Зошто сите ние мора да вни-
маваме да не се надеваме на ништо друго, освен на живиот Бог?
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САБОТА, 18 февруари 2023
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Од 18 до 24 февруари 2023

ПЛАНИРАЊЕ ЗА 
ПОСТИГНУВАЊЕ УСПЕХ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Проповедник 
12,1; 1. Мојсеева 2,15; 1. Тимотеј 5,8; Колошаните 3,23.24; 1. Мојсеева 
39,2-5; Мудри изреки 3,5-8.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „И сè што правите, правете го од душа-
та, како за Господ, а не за луѓе, знаејќи дека како награда ќе добиете 
од Господ наследство, бидејќи на Господ Христос Му служите“ (Ко-
лошаните 3,23.24).

Повеќетолуѓесакаатдаимаат„успешен“исреќенживот.
Серазбира,воовојпаднатсвет,кадештотрагедијаинесреќаможат

данèснајдатвосекојмомент,таацелнеесекогашлеснодасепостигне.
Освентоа,сепоставуваипрашањетокакогодефинираме„успехот“.

ГоимамеслучајотсоЈосифвоЕгипет.Аконекојнекогашималуспешен
живот,тоасигурнобибилтој,зарне?Одзатворвопалатаитн.Оддру-
гастрана,штоесоЈованКрстител?Неговиотпатводелодзатвордо
гроб.Тогаш,колкубилуспешеннеговиотживот?Иповторно,сèзави-
сиодтоакакогодефинираме„успехот“.

Овааседмицаќегоразгледамеконцептотна„успех“воконтекстна
основнитепринципизаводењенаповереничкатаслужбаифинансиите.
Коиидасме,кадеидаживееме,сакалеилине,паритеифинансиитеќе
бидатделоднашиотживот.Тогаш,коисепрактичнитечекориштомо-
жемедагипреземеменатојпат,акои,иаконегарантираат„успех“,се-
пакможатданипомогнатдагиизбегнемевообичаенитестапициигреш-
кикоигопопречуваатфинансискиотуспех?
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НЕДЕЛА, 19 февруари 2023

ПРАВИЛНО ПОСТАПУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

Прочитајте Проповедник 12,1. Која порака се наоѓа тука за нас?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Вотекотнасозревањетокајмладитесеразвивасвестадекавоживо-
тотморадасеобезбедатнекоиосновнипотреби–храна,облекаизасол-
ниште.Меѓутоа,воврскасоовиепотреби,самиотИсусникажалкако
дагипоставимеприоритетите,велејќи:„Нобарајтегонајнапредцар-
ствотонаБогаиНеговатаправда,исèоваќевисепридодаде“(Матеј
6,33).Серазбира,дуриизаониепостарите,коинесеодлучилезаИсу-
сауштевомладоста,сèуштеимавремедадонесатправилниодлукиво
погледнауправувањетосоматеријалнитесредства.

Какоштовидовмево1.Мојсеева28,20-22,Јаковдонелнекоиважни
животниодлуки,иводуховнаивофинансискасмисла.Вовизија,Гос-
подмусепретставилнаЈаковакако„ГосподБогнататкототвојАвра-
амиБогИсаков“(1.Мојсеева28,13).Тогаш,какоделодсвојотзаветкон
Бога,Јаковизјавил:„ГосподќебидемојБог“(1.Мојсеева28,21).
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 29,9-20. Зошто е важно во кој мо-
мент од животот на Јаков се случуваат овие настани?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ДуриоткакоЈаковсеобврзалспремаБогадуховноифинансиски,Тој
гоупатилконРахелакајбунарот(видете1.Мојсеева29,9-20).Затоа,со-
одветноечовекдадонесеодлуказасвојотдуховенживотиживотноза-
нимањепреддасепосветинапрашањетозабракот.Нашиотиденбра-
чендругартребадазнае„воштосевпушта“.Далилицетоепосветен
христијанин?Какваработаќеработитојилитаа?Далиќебидеучител-
ка,медицинскасестра,адвокат,работник,штоидае?Каковживотќе
водиме?Другипрашања,накоитребададобиемеодговорипреддасе
обврземеидастапимебрак,се:Коенивонаобразованиеимапостигна-
тонашиотиденбрачендругар?Соколкудолговиќевлеземевобракотс?
Далисмеподготвенидајаприфатимепостојнатаситуацијакакоделод
нашатаодговорност?
Прочитајте го текстот 2. Коринќаните 6,14.15. Зошто е толку важно 
да се земе предвид овој принцип кога бараме животен другар? Иако 
не гарантира добар брак, зошто сепак ги зголемува шансите тоа да се 
оствари?
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ПОНЕДЕЛНИК,20 февруари 2023

БЛАГОСЛОВИТЕ ОД РАБОТАТА (ВО ИДЕАЛЕН СЛУЧАЈ)

Освенаконестеекстремнобогатиилиакомамаитатоневиостави-
летаквонаследствозаданеморадаработитенитуеденденвоживотот
(акочитатеприказнизатаквидеца,тогашзнаетедекапаритештотре-
балодаимслужатнаблагослов,честоводатдотрагедијакогаќепора-
снат),пораноилиподоцнаќеморадазаработуватезаживот.Идеалное,
серазбира,аконајдетенештоштовеодушевуваиштоможедавиобез-
бедидобарприход,тогашодлучетесезатоа,најдетеработаипомине-
тегоцелиотработенвекправејќиготоа.Секако,тоаеидеалинесеко-
гаштојсеостваруватака.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 2,15 (видете и Проповедник 9,10 
и 2. Солуњаните 3,8-10). Какво е значењето на тоа што на Адам (и 
се како на Ева), уште пред да падне во грев, му била дадена одредена 
работа? Како ова го објаснува фактот дека оние кои никогаш не мо-
рале да работат, како што е претходно наведено, сфатиле дека тоа е 
всушност нивно проклетство?
_____________________________________________________________________________________________________________

Такватаработаочигледнонепретставувалаказна.Таабилаосмисле-
назанивнодобро.Споредтоа,дуриивоРајот,дуриивосветоткаде
штогревот,смрттаистрадањетонепостоеле,Богзнаелдекачовечките
суштестватребадаработат.

„НаАдаммубиладовереназадачатадасегрижизаградината.Соз-
дателотзнаелдекаАдамнебиможелдабидесреќенбезработа.Убави-
натанаградинатагоодушевувалa,носепактоанебилодоволно.Морал
дадобиеработавокојаќегиразвивачудеснитеорганинанеговототе-
ло.Когасреќатабисесостоелавотоаданесеправиништо,човекот,во
состојбанасветаневиност,бибилоставенбезработа.Но,Онојштого
создалчовекотзнаелштоќемудонесесреќаи,штомгосоздал,мудал
одреденазадача.Ветувањетозаиднатаславаиодлукатадекачовекот
морадасетрудизасвојотсекојдневенлеб,доаѓаодистиотпрестол“
(ЕленаВајт,Нашиот возвишен повик,стр.223оригинал).

Меѓутоа,дуриипопадот,когаработата(какоисèдруго)билаизвал-
канаодгревот,БогмуреколнаАдама:„Земјатаќеепроклетазарадите-
бе:вомакаќесехранишоднеаситеденовинасвојотживот!“(1.Мој-
сеева3,17).Забележете,Богјапроколналземјата„зарадитебе“–пора-
диАдам,соидејатадекаработатаќемубиденавистинанеопходна,осо-
бенокакопаднатосуштество.
Што е тоа во работата што, во идеален случај, би требало да биде бла-
гослов за нас?
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ВТОРНИК, 21 февруари 2023

ГОДИНИ НА СТЕКНУВАЊЕ

Какоштовидовме,Божјанамера,восекојслучај,билалуѓетодарабо-
тат.Тојделоднашиотживот(работенвек)обичнотраеоколу40години.За
многулуѓе,тоаеивремекогадецатасевоспитуваатисешколуваат,кога
секупувастаниликуќаисеправатдругиголемистекнувања.Вофинанси-
скасмисла,тоаможедабидемногуинтензивенпериод.Тоаеимногучувст-
вителновреме,бидејќичленовитенасемејствототогашучатдасоработу-
ваатидавоспоставуваатврскикоиќетраатцелживот.Финансискиотстрес
вотојпериодможедагоуништибракот,атоачестоигоправи.Сепак,се-
мејстватавокоиидвајцатасопружнициимаатхристијанскаопределбаисе
подготвенидагиследатбиблискитепринципи,семногупостабилни.
Прочитајте ги следните текстови: 1. Тимотеј 5,8; Дела 14,23 и Колоша-
ните 3,23-24. Кои важни заклучоци можеме да ги извлечеме од тие тек-
стови, кога се во прашање финансиите во куќата?
_____________________________________________________________________________________________________________

Воповеќетослучаи,мажотеглавниотхранител,иакочестоидвајцата
сопружнициработат.Серазбира,можедасепојаватнеочекуваниокол-
ности–болест,економскиколапс,штоидае–штогоотежнуваатпостиг-
нувањетонатојидеал.Тогашлуѓетоморадасеприлагодатнанастанати-
теоколности.

Децатакоисероденивоовојпериододживототсепрогласениза„на-
следствоодГоспода“(Псалм127,3).Меѓутоа,морамедазапомнимедека
децатаносатсосебеогромнаодговорност.Целтанахристијанскитероди-
телиедагиоспособатсвоитедецаза,когаќепораснат,дастанатсамостој-
нилуѓевоовојживотидасеподготватзаживототштодоаѓа.Еветрисо-
ветикоиможатдаимпомогнатнародителите:

1.Обезбедете домашно христијанско опкружување.Тоаподразбираре-
довнииинтереснисемејнибогослужби,редовнодоаѓањевоцркваивоса-
ботнаташкола,какоиверностводавањетонадесетокотиприносите.Ова
седобринавикикоитребадасеформираатрановоживотот.

2.Научете ги да сакаат да работат и да ја ценат работата. Децатаќе
откријатдекатрудољубивостаичесностанаработасекогашсезабележу-
ваат,сеценатинаградуваат.Тиеќенаучатдекадопаридоаѓаметакашто
готрошименашетовремеизвршувајќизадачиштосевреднизадругите.

3.Помогнете им да стекнат добро образование.Образованиетоескапо
денес–особенохристијанскотообразованиевоприватнитеучилишта.Но,
зародителитекоиправатплановизасвоитедецанесамозаовојживот,ту-
куизаонојштодоаѓа,тоаеисплатливтрошок.
Се разбира, што и да направат родителите, никој не може да им гаран-
тира во која насока ќе тргнат нивните деца. Зошто е важно родителите 
да не се обвинуваат себеси за погрешните одлуки што би можеле да ги 
донесат нивните возрасни деца?
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СРЕДА, 22 февруари 2023

ДА СЕ РАБОТИ ЧЕСНО

Другафазана„успешниот“живот,последнатафаза,имапотенцијал
дабидеинајпријатна–акоодлукитедонесенивомладостабилемудри
иаконеочекуванитенастанинегипопречиле.Воидеаленслучај,роди-
телитегиизвеледецатанапат,подготвувајќигииоспособувајќигиза
самостоенживот,вратенекредитотзакуќатаилистанот,задоволенисе
потребитезапревоз,немадолгови,аобезбеденисеидоволноприходи
запотребитенапостаритеводомаќинството.

Оддругастрана,Боггиповикувасвоитедецададостигнатеднопо-
високомериловоживототиработата.ТоамерилоеБожјиотзаконза-
пишанвосрцето(видетеЕремија31,33),којсеогледувавокарактерот.
Колкуповеќеопштествотопропаѓа,ахристијанскотоучењесеразвод-
нуваиминимизира,напоединецотмустанувасèповажнодадостигне
таквонивовоживототиработаташтонемазаштодамусезамери.Биб-
лијатавели:„Подоброедоброиме,отколкуголемобогатство,иподобро
еблагонаклоност,отколкусреброизлато“(Мудриизреки22,1).

Библијатабележислучаинаработодавцикоисфатиледекасеблаго-
словенизатоаштоималепобоженработник.КогаЈаковпосакалдаго
оставидедомуЛаванидасевративосвојатататковинасосемејството,
Лавангомолелданезаминува,велејќи:„Немој,акосумнашолмилост
предтебе.ГледамдекаБогмеблагословипорадитебе“(1.Мојсеева
30,27).КогаЈосифбилпродаденворопствовоЕгипет,неговиотгоспо-
дарПетефријнаправилсличназабелешказаработатанаЈосифисоод-
ветногонаградил.
Прочитајте го текстот 1. Мојсеева 39,2-5. Иако текстот не ни го наве-
дува тоа изречно, што мислите дека направил Јосиф што го натерало 
неговиот господар да гледа на него толку благонаклоно?
_____________________________________________________________________________________________________________

„Итакабилодајадете,илидапиете,илинештодругодаправите,се-
тотоаправетегозаславаБожја“(1.Коринќаните10,31).Затоа,дурии
когастанувазборзанашатаработа,зауправувањетософинансиите,што
идаработиме,сетотоатребадагоправимезаславаБожја.АТојеоној
којнидавазнаењеисиладауспеемевоживотот.„Твоее,Господи,иве-
личието,исилата,иславата,ипобедата,иблесокот;исè,штоенане-
ботоиназемјата,Твоее;Твоее,Господи,царството,Тистоишнадсè
одозгоракакоВладетел.ОдТебесеибогатствотоиславата;Тивладе-
ешнадсè,воТвојатаракаеисилатаицврстината,ивоТвојавластеда
издигнешидазацврстишсè“(1.Летописи29,11.12).
До кои принципи се придржувате, не само во работата, туку и во жи-
вотот воопшто? Какви промени можеби ќе треба да направите?
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ЧЕТВРТОК, 23 февруари 2023

БАРАЊЕ ПОБОЖЕН СОВЕТ

Имамногусекуларни„гуруа“зауправувањесопарите,ноБогнèпре-
дупредуваданесеконсултирамесонивкогастанувазборзауправување
сосетоонаштонигодоверил.„Блаженеоној,штонегоследисоветотна
безбожниците,незастануванапатнагрешнициинеседиводруштвона
развратници,тукумуомилелЗаконотГосподовизаЗаконотНеговдење
иноќегрижливоразмислува;тојекакодрвопосаденокрајводаизворска,
коесвојотродгодаванавреме,ичијлистневенее;ивосèштоправи,на-
предува“(Псалм1,1-3).

ЗатоачовекоткојуживавозаконотГосподов(законотовдевопоши-
рокасмисламожедасеразберекакоСловоБожјо),ќебидеблагословен.
Едноставное,зарне?Итојќенапредува–ќебидеуспешен.
Прочитајте Мудри изреки 3,5-8. Како треба да го примениме овој прин-
цип во нашето справување со основните финансиски прашања?
_____________________________________________________________________________________________________________

Прегледотнабиблискитесоветизауправувањесофинансиитенидава
многувреднинасокиштотребадагиследиме.Дапогледнеменекоиоднив.

1.Организирајте се. Направете план за трошоците (Мудриизреки
27,23.24).Многусемејстваедноставнопреживуваатодплатадоплата.Без
едноставенпланкојгиземапредвидзаработката,трошењетоиштедење-
то,живототстанувамногупостресен.

2.Трошете помалку отколку што заработувате. Донесете одлука да жи-
веете според вашите можности (Мудриизреки15,16).Многусемејстваво
западнитеземји,всушност,трошатповеќеотколкуштозаработуваат.Ова
сеслучувасамопорадидостапностанакредититеиможностазазадолжу-
вање.Меѓутоа,многупроблемигимачатониекоисеводолгови.

3. Заштедувајте по малку од секоја плата (Мудриизреки6,6-8).Треба
даштедимезадаможемевоиднинаданаправименекоипоголемикупу-
вањаидасесправимесонепланиранитетрошоци,какоболестилинесреќ-
нислучаи.Делодтаазаштедатребадазачувамезавреметокога,поради
старост,веќенемадаможемедасевработиме.

4.Пазете се од долговите како од ковид-19 (Мудриизреки22,7)!Камата-
таетрошокодкојможетедасеоткажете.Лицетоилисемејствотоштожи-
вееводолгови–односноодпозајменипари–всушностденесживееодпа-
ритештоочекувадагизаработивоиднина.Но,доколкуиманекаквине-
предвиденипромени,тоабиможелодадоведедосериознифинансискине-
пријатности.

5. Бидете вреден работник.„Душатанамрзливиотпосакува,нонапраз-
но;адушатанаработливиотќесенасити“(Мудриизреки13,4).

6.Бидете му верни на Бога во поглед на финансиите (5.Мојс.28,1-14).
НитуедносемејствонеможедасидозволидаживеебезБожјиотблагослов.

7.Имајте на ум дека оваа земја не е нашиот вистински дом.Начинотна
којуправувамесонашитесредствакажувамногузатоакоисенашитекрај-
ниприоритети(видетеМатеј25,14-21).
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ПЕТОК, 24 февруари 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

„Нитуеднаделовнашемаилиживотенпланнеможатдабидатздра-
виилицелосниакогиопфаќаатсамокуситегодиниодовојсегашенжи-
вотиневодатсметказабескрајнатаиднина…Никојнеможедасоби-
рабогатствонаНебото,апритоанеговиотживотнаовааЗемјаданее
збогатениоблагороден“(ЕленаВајт,Воспитување,стр.145оригинал).

„Темелнаделовнатачесностивистинскиотуспехепризнавањетоде-
каБогесопственикнасѐ.Создателотнасѐевистинскиотсопственик.
Ниесменеговиповереници.СѐштоимамеТојнидоверилдагоупотре-
бувамевосогласностсонеговитеупатства“(Воспитување,стр.137ориг.).

Порадипритисокотдасегрижимезанашетосемејство,ниечестоми-
слимедеканашатаработаеедноставнодаобезбедимеприход.Меѓутоа,
какохристијани,ниеистотакасесоочувамеисопотребатадагоизврши-
менашиотделворамкитенаГолемиотналогштоИсусимгодалнасите
своиследбеници.Откакогоцитиралатојналогонакакакоштоезапишан
вотекстотМарко16,15,ЕленаВајтнапишала:„Несеситеповиканида
бидатпроповеднициилимисионеривовообичаенатасмисланазборот;
носитеможатдабидатХристовисоработницивообјавувањетона’радос-
натавест‘насвоитеближни.Заповедтаимеупатенанасите,големиима-
ли,учениинеуки,стариимлади“(Воспитување,стр.264ориг.).

„НиеморамепопрецизнодасепридржувамедоБожјиотпланзажи-
вотот.Дајаизвршувамеколкуеможноподоброработатакојаепреднас,
дамугидоверименаБоганашитепатиштаидавнимаваменазнаците
наНеговотопровидение–тоасеправилаташтослужаткакосигуренво-
дичприизборотнапрофесијата“(Воспитување,стр.267ориг.).

1. Како ние како христијани го дефинираме „успешниот“ живот? Која 
е разликата помеѓу тоа како светот го дефинира успехот и како би 
требало ние (во идеален случај) да го дефинираме? Земете го, на 
пример, Јован Крстителот. Како би го окарактеризирале неговиот 
живот, кој завршил неславно, во затвор, а сето тоа поради каприцот 
на една расипана жена? Дали тоа би го нарекле успех? Како би го 
образложиле вашиот одговор?

2. Како да се објасни фактот дека има толку многу „успешни“ луѓе кои 
не следат ниту еден од библиските принципи, кога е во прашање 
управувањето со богатството или воопшто во животот? Или, што е 
со оние кои се обидуваат да го следат нивниот пример, а не успева-
ат? Можеби затоа што се разболуваат или им се случува некоја не-
среќа. Како да ги разбереме таквите ситуации?
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САБОТА, 25 февруари 2023
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аЛекција 9
Од25февруаридо3март 2023

ЧУВАЈТЕ СЕ ОД АЛЧНОСТА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Исаија 14,12-14; 
Ефес јаните 5:5; Исус Навин 7; Јован 12,1-8; Дела 5,1-11; 1. Коринќа-
ните 10,13.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Потоа им кажа: „Внимавајте! Чувајте 
се од алчноста, зашто животот на човека не зависи од изобилието на 
неговиот имот!“ (Лука 12,15)

Алчностаилисреброљубиетоилизавистаседефинирааткакопрего-
лемажелбазабогатствоилиимотштоневиприпаѓа.Алчностаеголем
проблем–доволноголем,всушност,задасеставинаистонивосола-
жењето,крадењетоиубивањето.ТоаетолкуштетноштоБогрешилда
предупредипротивтоавонеговиотголемморалензакон.„Непосакувај
јакуќатанаближниотсвој,нејапосакувајженатанаближниотсвој,ни-
тунеговиотслуга,нитунеговатаслугинка,нитунеговиотвол,нитуне-
говотомагаре,нитунештоштоенатвојотближен“(2.Мојсеева20,17).

Алчностачестосевбројувамеѓуониегрозоморнигревовиштоќего
спречатчовекотдавлезевоцарствотоБожјо.„Илинезнаетедеканеп-
раведнитенемадагонаследатцарствотоБожјо?Несезалажувајте:ни-
тублудниците,нитуидолопоклониците,нитупрељубниците,ниту
прељубниците,нитуразбојниците,нитулакомите,нитупијаниците,ни-
тутепачите,нитуразбојницитенемадагонаследатцарствотоБожјо“(1.
Коринќаните6,9.10).

Значи,алчностасепоистоветувасоизнуда,идолопоклонство,блуди
прељуба?Библискитестиховигокажувааттокмутоа,аовааседмицаќе
разгледамепримерикоинипокажуваатколкуенавистиналошоишто
можемеданаправимезадагонадминеме.
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НЕДЕЛА, 26 февруари 2023



ПРВОБИТНИОТ ГРЕВ?

Честосепоставувапрашањето,итоасопричина,каковоопштогре-
вотнастаналвоБожјиотуниверзум.Можемедаразберемекако–барем
доодреденстепен.Авосвојатасрж,настаналпорадиалчност.Според
тоа,алчностабиможеладабидетојпрвобитенгрев.
Прочитајте го текстот Исаија 14,12-14. Какви навестувања се даде-
ни таму во врска со падот на Луцифер? Како алчноста одиграла пре-
судна улога во тој пад?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

„Бидејќинебилзадоволенсосвојатаположба,иакобилценетповеќе
одкојбилоприпадникнанебеснитевојски,тој(Луцифер)сеосмелилда
жеднеезаобожавањетоштомуприпаѓасамонаТворецот.Наместода
сетрудиситесоздаденисуштествадагиупатуванаприврзаностивер-
ностконБогаитоадабиденивнинајвисокидеал,тојнастојувалнивна-
таслужбаипреданостдасигиобезбедизасебе.Копнеејќидрчнозасла-
ватасокојавечниотОтецгоопкружилсвојотСин,овојангелскикнезсе
стремеликонвластакојабилапрвенственоХристовоправо“(ЕленаГ.
Вајт,Патријарси и пророци,стр.35оригинал).
Прочитајте ги текстовите Ефесјаните 5,5 и Колошаните 3,5. Со што ја 
поистоветува Павле алчноста и зошто?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ФасцинантноештоПавледвапатијаизедначуваалчностасоидоло-
поклонството.Луѓетосеоддаваатнаидолопоклонствокогасепоклону-
ваат–односногопосветуваатсвојотживот–нанештодругонаместона
Бога,нанештосоздаденонаместонаСоздателот(Римјаните1,25).Спо-
редтоа,далиалчностаевсушностжелбазанештоштонебитребалода
гоимаме,итоатолкусилнажелбаштотаа,анеГоспод,заземацентрал-
номестовонашетосрце?

НесомненоедеканапочетокотЛуцифернезнаелкадеќегоодведат
неговитепогрешнижелби.Тоаможедабидеслучајисонас.Меѓутоа,
заповедтапротивалчноста,единственатазаповедкојасезанимаваиск-
лучивосомислите,можеданèодвратиодделаштобидовеледокршење
инадругитезаповеди.(Видете,например,2.Самоилова11).
Прочитајте го текстот 1. Тимотеј 6,6,7. Како нè штити од алчноста 
сосредоточеноста на она за што пишува Павле овде?
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ПОНЕДЕЛНИК, 27 февруари 2023

ПРОКОЛНАТИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛОГОРОТ

Тоабилверојатноеденоднајзначајнитемоментивоисторијатана
Израел.По40годиниталкањевопустината,тиеконечновлегувалево
Ветенатаземја.Благодарениенаеднодраматичночудо,Израелцитеја
преминалерекатаЈорданвофазанависокводостој–насуво.Тоапре-
минувањебилотолкуимпресивноштосрцатананезнабожечкитевладе-
теливоХананомекналеинивниотборбендухстивнал(ИсусНавин5,1).

ПрвиотвистинскипредизвикприосвојувањетонаХананбилЕри-
хон,градопкруженсосилниѕидишта.Никојнезнаелштодаправиза
дагипобедилуѓетоодЕрихон–дуриниИсусНавин.Самокакоодго-
ворнамолитватанаИсусНавин,Богимгооткрилпланотзауништу-
вањенаградотштотиегоследеле.Меѓутоа,настанитепонатамудоби-
ваатизразитонегативентек.
Прочитајте Исус Навин 7. Што се случило по моќната победа кај Ери-
хон и каква порака за самите нас треба да извлечеме од таа сторија?
_____________________________________________________________________________________________________________

Когабилсооченсовината,Аханпризналштонаправил,велејќидека
се„полакомил“затиеработи.Еврејскиотзборпреведенкако„полакоми“
(или„допадна“заб.напрев.),chmd,секористинанекоиместавоБиблија-
тавомногупозитивнасмисла.ИстиоткоренсепојавувавотекстотДани-
ел9,23,например,когаГаврилмуреколнаДаниелдекае„саканчовек“.

Меѓутоа,воовојслучајзборотchmdбиллошавест.Ипокрајјасната
заповедданегоземаатпленотодосвоенитеградови(ИсусНавин
6,18.19),Ахангонаправилтокмутоа,нанесувајќисрамнацелатанација.
Всушност,попоразоткајГај,ИсусНавинсеисплашилипомислил:„Ха-
нанцитеиситежителиназемјатаќечујат,ќенèопколатиќенèистре-
батнасодземјата.ИштоќенаправишзаТвоетоголемоиме?“(ИсусНа-
вин7,9).Содругизборови,Господсакалдагиискориститиеголемипо-
бедизадаимдадедознаењенаоколнитенародиколкуеголемаНего-
ватамоќикакоТојдејствувамеѓусвојотнарод.Нивнитеосвојувања
требалодабидат(напосебенначин)сведоштвонанародитезамоќтана
Јахве.Секако,попоразоткајГај,покрајзагубатаначовечкиживоти,и
тоасведоштвобилокомпромитирано.
Размислете колку лесно Ахан можел да ги оправда своите постап-
ки: Па, тоа е толку мала сума во споредба со целиот плен. Никој не-
ма да знае, и како може тоа да нанесе штета? Освен тоа, на моето се-
мејство му требаат пари. Како да се заштитиме од ваквата опасна 
рационализација?
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ВТОРНИК, 28 февруари 2023

СРЦЕТО НА ЈУДА

ЕднаоднајтрагичнитеизвештаивоБиблијатаеонаазаЈудаИскари-
отски.Тојчовекималтаквапривилегијаштојаималесамоединаесет
другилуѓевоисторијатанасветот–дабидесоИсусацеловремеида
гиучивечнитевистинидиректноодсамиотУчител.Колкуетажношто
многулуѓе,коигинемалениприближнотаквитепредностиштогиимал
Јуда,ќебидатспасени,додекасамиотЈуда,какоштознаеме,сегаепре-
додредензавечноуништување.

Штосеслучило?Одговоротможедасенајдевоедензбор–алчност,
копнежотнанеговотосрце.
Прочитајте го текстот Јован 12,1-8. Што направила Марија што при-
влекло толку големо внимание за време на празникот? Како реаги-
рал Јуда? Зошто? Што одговорил Исус?
_____________________________________________________________________________________________________________

НежниотукорнаСпасителот,какоодговорнанеговатаалчназабе-
лешка,гонатералаЈудадајанапуштивечератаидаотидедиректново
палататанапрвосвештеникот,кадештосесобралеИсусовитенепријате-
ли.ТојимпонудилдагопредадеИсусавонивнирацезамногупомалку
оддаротнаМарија.(ВидетеМатеј26,14-16).

ШтосеслучилосоЈуда?Соогледнатоаштоималтолкупрекрасни
можности,толкуреткипривилегии,зоштонаправилтолкавозло?Спо-
редЕленаВајт,Јуда„госакалголемиотУчителисакалдабидесонего.
Копнеелдагоизменикарактеротиживототисенадевалдекатоаќего
искусиакосеповрзесоИсуса.СпасителотнегоодбилЈуда.Мудалме-
стомеѓудванаесеттемина.Мудоверилдавршиделонаеденевангелист.
Гообдарилсосиладалекуваболниидаистеруваѓаволи.НоЈуданему
сепредалпотполнонаХриста“(Копнежот на вековите,стр.716ориг.).

Накрајотнакраиштата,ситениеимаменедостатоцивокарактерот
кои,акомусепредадеменаБога,можатдабидатнадминатисодејству-
вањетонаНеговатасилавонас.НоЈуданемусепредалцелоснонаХри-
ста,игревотнаалчноста,којможелдагопобедисоХристоватасила,го
совладалсотрагичнипоследици.

Којоднаснесеборисоалчностазаоваилиона?Воовојслучај,Ју-
дагопосакувалпарите,атааалчност–проблемнасрцето–годовела
дотоадакраде(Јован12,6),штонакрајотгонавеладагопредадеИсу-
са.
Колку страшна лекција е тоа за сите нас, кога станува збор за опасно-
стите во кои може да нè доведе алчноста. Нешто што изгледа толку 
ситно, обична желба на срцето, може да доведе до сериозна несреќа и 
вечна загуба.
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СРЕДА, 1 март 2023

АНАНИЈА И САФИРА

Вотоавремебиловозбудливодасебидечленнацрквата.Поголе-
мотоизлевањенаСветиотДухнаденотПедесетница,апостолитегопро-
поведалеЕвангелиетосопосебнасилаиилјадницисепридружувалена
црквата.

„Иоткакосепомолија,сезатресеместотокадештобеасобрани,и
ситесеисполнијасоДухСветиислободногопроповедаасловотоБожјо.
Анародот,штоповерува,имашеедносрцеиеднадуша:иникојништо
одсвојотимотнегонарекувашесвое,тукусèимбешезаедничко“(Де-
ла4,31.32).

Каквасамопредностималетиедвајцалуѓе,АнанијаиСафира,даби-
датделодранатацрква,дагогледаатнејзиниотрастидагопосматра-
атизлевањетонаСветиотДухнатаковвпечатливначин.„Непостоеше
ниеденмеѓунивштоимашепотребазанешто,бидејќиониештоимаа
нивиикуќи,гипродавааипаритеземенизанивгидонесувааигиоста-
ваапреднозетенаапостолите:исекомумуседавашеспореднеговите
потреби“(Дела4,34.35).

Вотоаопкружување,АнанијаиСафира,очигледноимпресионирани
одонаштосеслучува,исакајќидабидатделодсетотоа,решиледапро-
дадатделодимототидагидадатприходитенаЦрквата.Дотојмомент
сèбилодобро.
Прочитајте Дела 5,1-11. Според вас што е полошо, тоа што задржале 
дел од парите или што лажеле за тоа? Зошто добиле толку остра казна?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Напочетокотсечинелодекасеискренивонивнатажелбадагопод-
држатделотососвојотприлог.„Меѓутоа,АнанијаиСафираподоцнаго
ожалостилеСветиотДух,оддавајќисенагревилакомост.Почналеда
жалатштовоопштодалезаветинабргугозагубилеблаготворнотовлија-
ниенаблагословотштогизагреалнивнитесрцасожелбадасторатнеш-
тоголемовоползанаХристовотодело“(ЕленаВајт,Делатанаапосто-
лите,стр.72оригинал).Содругизборови,иакотиевлеглевотоасонај-
добранамера,нивнатаалчностгинавелапогрешнодасепретставуваат,
преправајќиседекасенештоштонесе.
„И голем страв ја обзеде целата Црква и сите оние што го слушнаа 
тоа“ (Дела 5,11). По тој инцидент, луѓето сигурно биле многу повнима-
телни околу враќањето на десетокот. Меѓутоа, тој тажен извештај не 
е вклучен во Библијата како предупредување за верност во давањето 
десеток. Што всушност нè учи за тоа до што може да доведе алчноста?
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ЧЕТВРТОК, 2 март 2023

НАДМИНУВАЊЕ НА АЛЧНОСТА

Алчностаеработанасрцетои,какогордостаисебичноста,честоос-
тануванезабележана,порадиштоможедабидетолкуизмамлива,паду-
риисмртоносна.Веќеедоволнотешкодасенадминатгревовитекоисе
очигледни,какоштоселажењето,прељубата,кражбата,идолопоклон-
ството,кршењетонасаботата.Асепактоасенадворешниделазакои
морамедаразмислимепреддагинаправиме.Но,надминувањетонаса-
митепогрешнимислиможедабиденавистинатешко.
Прочитајте 1. Коринќаните 10,13. Какво ветување се дава таму и зо-
што е толку важно да го разбереме во контекст на алчноста?
_____________________________________________________________________________________________________________

Какотогаш,соБожјасила,можемедасезаштитимеодтојопасен,
измамливгрев?

1.ДонесетеодлукадамуслужитенаБога,дасепотпиратенаНегои
бидетеделоднеговотосемејство.„Тогашденесизберетекомуќемуслу-
жите...а,пак,јасидомотмојќемуслужименаГоспод“(ИсусНавин24,15).

2.Бидетесекојдневновомолитваивклучетегизборовитеодтекстот
Матеј6,13:„Иневоведувајнèвоискушение,ноизбавинèодлукавиот.
ЗаштоТвоеецарството,исилата,иславата,воситевекови.Амин.“Ко-
гачувствуватежелбазанештоштознаетедеканетребадагоимате,мо-
летесезатоа,мислејќинабиблискитеветувањазапобеда,какоштое
онаво1.Коринќаните10,13.

3.РедовнопроучувајтејаБиблијата.„Гисокриввосрцетосвоезапо-
ведитеТвои,заданегрешампредТебе“(Псалм119,11).

Исуссевпрегналвоборбапротивпроблемотсочовечкиотгрев.Тој
билискушанвосекојдетаљвокојсмеиниеискушувани.Изадапри-
мисиладасеспротивстави,целиноќиминувалвомолитвеназаедница
сосвојотОтец.Итојнегонапуштиловојсветсèдодеканенигоотво-
рилпатотсосвојпример,апотоаниветилисилаштоќемуовозможи
насекојчовекдаживеевовераипослушност–даразвиекарактерсли-
ченнаХристовиот.

„БарајтегоГоспода,додекаможетедаГонајдете;викајтеГододека
еблизу.Нечесниотнекагооставипатотсвој,ибеззаконикот–помис-
литесвоиинекасеобратиконГоспод,нашиотБог,–иТојќегопоми-
лува,заштоемногумилостив“(Исаија55,6.7).
Кои се, доколку ги има, последиците од алчноста во вашиот живот? 
Кои лекции ги научивте? Што друго треба да научите од нив?



—     69     —

ПЕТОК, 3 март 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ПриосвојувањетонаЕрихон,Аханнебилединствениотштодонел
среброизлатовоизраелскиотлогор.ИсусНавинимреколналуѓетода
донесатсреброизлато,какоисадовинаправениодмесингижелезо,во
ризницатанаБожјиотдом(ИсусНавин6,19.24).Сèдругоморалодасе
запали.Ахан,сепак,билединствениотштозадржалнештозасебе.„Меѓу
повеќетомилиониИзраелцисенашолсамоеденчовеккојвотојсвечен
мигнатриумфисудсеосмелилдајапрестапиБожјатазаповед.Когави-
делскапоценававилонскаткаенина,Аханнеможелдајасовладасвоја-
таалчност.Дуриивомиготкоганасмрттаѝгледалвоочи,неможелда
некаже:’Убавававилонсканаметка.‘Еденгревповлекувапосебедруг,
итојприсвоилодзлатотоисребротопосветенонаГосподоватаризни-
ца–закинувајќигосотоаБогавопрвитеплодовинахананскатаземја“
(ЕленаВајт,Патријарси и пророци,стр.496оригинал).

НаПавловаталистасознацинапоследнотовреме,првитедвестав-
киговклучуваатнашиотодносконпаритеиимотот.„Ноовазнајго:во
последнитеденовиќенастанаттешкивремиња.Заштолуѓетоќестанат
себељубиви,среброљубиви(алчни)...“(2.Тимотеј3,1.2).Себичностаи
љубовтаконпаритепретставуваатзначајнакарактеристиканачовештво-
тонапоследнотовреме–нашетовреме.

1. Прочитајте 1. Тимотеј 6,6-10: „А голема печалба е, навистина, да 
биде човек благочестив и задоволен со себе. Бидејќи ништо не сме 
донеле на светов, јасно е дека не можеме и ништо да однесеме. Но 
кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние 
што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во стапици и 
во многу неразумни и штетни страсти, што го потопуваат човекот 
во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла е среброљубието, 
на што некои му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа 
многу маки.“ Разговарајте во класата за примерите на оние кои 
поради љубовта кон парите „си навлекоа многу маки“. Има мно-
гу такви примери, зар не? Како да го најдеме вистинскиот баланс, 
знаејќи дека ни требаат пари за да преживееме, без да паднеме во 
стапицата на која предупредува Павле?

2. Што друго постои, освен парите, а би можеле за тоа да се полако-
миме?

3. Која е разликата меѓу легитимната желба за нешто и алчноста? 
Кога таа легитимна желба за нешто се претвора во алчност?
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САБОТА, 4 март 2023
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Лекција 10
Од 4 до 10 март 2023

ВОЗВРАЌАЊЕ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Лука 12,16-21; Про-
поведник 2,18-22; Мудри изреки 27,23-27; 2. Коринќаните 4,18; Про-
поведник 5,10; Колошаните 1,15-17.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Чув глас од небото како да ми вели: 
’Напиши – блажени се мртвите кои отсега умираат во Господ! Да – 
вели Духот – нека се одморат од трудот свој, зашто делата нивни ги 
следат!‘“ (Откровение 14,13).

Какоштосеприближувамеконкрајотнанашиотработенвек,наши-
отфинансискифокуссесвртуваконзачувувањенасредстватавопресрет
накрајотнаживотот.Преминувањетоодработниотодносвопензијамо-
жедабидемногутрауматичноискуство.Којенајдобриотначиндапро-
должимепонатаму,когасевопрашањенашитефинансии?

Какоштолуѓетостареат,тиеречисиприроднопочнуваатдасегри-
жатзаиднината.Најчестистравовисе:декаќеумратпрерано(предда
гозгрижатсвоетосемејство);декаќеживеатпредолго(ќегинадживеат
своитепоседиилизаштеди);сериознаболест(ситемоиресурсибимо-
желедаисчезнатвоеденмомент);именталнаи/илифизичкапопрече-
ност(којќесегрижизамене?).

Коментирајќигитиестравови,ЕленаГ.Вајтнапишалa:„Ситеовие
стравовидоаѓаатодсатаната...КогабигозазелеставоткојштоБогсака
дагозаземат,последнатаживотнадобабиможеладабиденајдобратаи
најсреќназанив...Требадагиоставатнастранасвоитегрижиитовари
исвоетовремедагопоминуваатштоеможнопосреќно,подготвувајќи
сезанебото“(Сведоштва за црквата,кн.1,стр.424).

ОвааседмицаќегоразгледамеБожјиотсоветвоврскасонашитепо-
следнигодини.Штодаправиме,штодаизбегнувамеикоипринципи
требадагиследиме?
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НЕДЕЛА, 5 март 2023

БОГАТИОТ БЕЗУМНИК

Прочитајте го текстот Лука 12,16-21. Која важна порака се наоѓа тука 
за нас? Каков строг прекор му дал Господ на тој безумен човек и што 
ни кажува тоа за односот што треба да го имаме спрема она што го 
поседуваме?
_____________________________________________________________________________________________________________

Иакотаапоракаимапоширокозначење,можедасекажедекаИсуссо 
таа параболапокажалшто не треба да се прави во пензија.Следственона
тоа,аконекојсакадајанапуштиработатасонамерадагипотрошисвои-
тезаштедисамонасебе,требадасезамислииоваапараболадамубиде
присрце.Проблемотнеевонапорнатаработаистекнувањетобогатство,
особенокогагодинитеќепоодминат,аможебидуриипочнуватедазара-
ботуватеповеќе.Проблемотевоодносотконсетотоа.Зборовитеначове-
кот:„Почивај,јади,пијивеселисе“(Лука12,19)–јапогодуваатсушти-
натанапроблемот.

„Целитенаовојчовекнебилеповозвишениодцелитенаживотнитешто
гинат.ЖивеелкакоданемаБог,какоданеманебо,какоданемаиденживот;
сèштоималкакодабилосамонегово,какоништоданемудолжелнитуна
Боганитуналуѓето“(ЕленаВајт, Христовите параболи,стр.257,258ориг.).

Аковотаафазаодживототмислимесамонасебе,занемарувајќигоБож-
јотоделоипотребитенадругите,тогашгоследимепримеротнатојбогат
безумник.ВоИсусоватапараболанеманикаквипоказателидекатојбога-
ташбилмрзливилинечесен.Единствениотпроблембилсамовотоакако
сакалдагопотрошионаштоБогмугодоверил.Бидејќинегознаемеденот
нанашатасмрт,секогаштребадасеподготвувамезатојмоментсотоашто
ќејавршимеБожјатаволјанаместодаводимесебиченживот.

СпоредопштатасликададенавоБиблијата,човекоттребадаработии
даостанепродуктивенсèдодекаможе.Всушност,интересноедасезабе-
лежидекаписателитенаголемитепророчкикниги,ДаниелиЈован,писа-
телотнаОткровението,какоштомногуминаверуваат,билевеќевосвои-
те80-тикогајазавршилесвојатаработа.Итоавовремекогапросечниот
животенвекизнесувалоколу50години.ЕленаВајт,некоиодсвоитенај-
познатиинајомиленикниги,какоштоеКопнежот за вековите,гиобјави-
лаоколусвојата70-тагодина.Значи,сèдодекасмездрави,годинитене
требадабидатпричинадапрестанемедабидемепродуктивниисèдоде-
каможемедаправименештодобро.

ИсусгисоветувалониештогочекаатНеговотовтородоаѓањенесамода
останатбудни,тукуидапродолжатревноснодаработат(Матеј24,44-46).
Како можеме, на која било возраст и со која било сума на пари, да из-
бегнеме да паднеме во истата стапица како човекот во таа парабола? 
Запрашајте се: „За што живеам?“
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ПОНЕДЕЛНИК, 6 март 2023

НЕ МОЖЕШ ДА ГИ ПОНЕСЕШ СО СЕБЕ

НекоједнашгопрашалпознатиотевангелистБилиГреем,штонајм-
ногугоизненадилововрскасоживототсега,когаепостар(тогашимал
60години).Греемодговорил:„Неговатакраткост“.

Несомнено,живототбрзоминува.
Што нè учат следните текстови за човечкиот живот? Псалм 49,17; 1. 
Тимотеј 6,6.7; Псалм 39,11; Јаков 4,14; Проповедник 2,18-22.
_____________________________________________________________________________________________________________

Инесамоштоживототбрзопоминува,тукуикогаќеумреш,ништо
неможешдапонесешсосебе,баремодматеријалнитедобраштосиги
натрупал.(Акарактерот?Е,тоаевеќедругаприказна.)„Зашто,уми-
рајќи,ништонемадаземе,ниту,пак,богатствотонеговоќепојдепоне-
го“(Псалм49,17),штозначидекачовекотгооставатоазанекојдругда
годобие.Акојќегодобие,серазбира,зависиодтоакаквиплановисе
направениоднапред.

Иако,серазбира,немаатситеголемиимоти,повеќетолуѓе,особено
акоработелесогодини,успеваатдастекнатнекаквисредства.Аштоќе
сеслучисотиесредствакогаќенèнема,тоаенавистинаважнопрашање
штотребадасеразгледа.

Когастанувазборзаониекоиприкрајотнасвојотживотпоседува-
атнекаковимот,безразликаколкуеголемилимал,оставањетовона-
следствонатојимотможедабиденивниотпоследенчинкакодобрипо-
вереници–чиннавнимателноуправувањесоонасоштоБоггиблаго-
словил.Аконематепланзасвојотимотвовиднатестаментилинаслед-
ство,можатдасевклучатдржавнитеиграѓанскитезакони(серазбира,
сèзависиодтоакадеживеете).Акоумретебезтестамент,повеќето
граѓанскивластиедноставногопредаваатвашиотимотнавашитерод-
нини,безразликадалиимтребаилине,далитиедоброќегиискорис-
таттиепариилине,идалистесакаледаимгидадетеилине.Црквата
вотојслучајнемададобиеништо.Акотоаеонаштогосакате,тоаево
ред,ноаконее,плановитетребаоднапреддагиразработите.

Наједноставноречено,бидејќиБогеСопственикнасè(видетеПсалм
24,1),одбиблискаперспективабибилологично,когаќезавршимесо
онаштоБогнигодоверил,дамуговратимеонаштоќенипреостане
Нему,навистинскиотСопственик,откакоќегизадоволимепотребите
насвоитенајблиски.
Смртта, како што знаеме, може да настапи во секое време, неочекува-
но, дури и денес. Што би се случило со вашите најблиски ако умрете 
денес? Што би се случило со вашиот имот? Дали би се распределил во 
согласност со вашите желби?
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ВТОРНИК, 7 март 2023

ЗАПОЧНЕТЕ СО ЛИЧНИТЕ ПОТРЕБИ

ВостарозаветновремемногуИзраелцибилеземјоделциипастири.За-
тоанекоиодБожјитеветениблагословисеизразенинајазикотназемјоде-
лецот.Например,вотекстотМудриизреки3,9.10,Богвелидека,акосме
Мувернивофинансискасмисла,нашите„житнициќесеисполнатдовр-
вот“.Серазбира,многухристијаниденесверојатнонемаатшталииамба-
ри.Сепак,јасноедекаБогќејаблагословинашатаработаинашитеделов-
нипотфатиакосмеподготвенидаГоследимеидаГослушаме.
Прочитајте го текстот Мудри изреки 27,23-27. Како би ја протолкувале 
пораката: „Добро надгледувај го добитокот свој, води грижа за стадата 
свои“, во контекст на денешниот христијански живот?
_____________________________________________________________________________________________________________

Колкуидагипредупредувалабогатитеданегигазатсиромашнитеи
данебидаталчниприрасполагањетососвојотимот,Библијатаникогаш
негоосудувабогатствотоилинапоритеналуѓетодагостекнат,подуслов,
серазбира,данегоправаттоанечесноилиугнетувајќигидругите.Име-
но,текстовитештогичитамеденес,одМудриизрекиСоломонови,ука-
жуваатдекатребадабидемевреднивоуправувањетосонашитеработиза
даимамедоволнозасамитенасизанашетосемејство.„Ќеимашдоволно
козјомлекозатебеизатвоитедомашнизахранаинатвоитеслугинкиза
исхрана“(Мудриизреки27,27).

Какоможемепоинакудајаизразимепоракатаодтојстих,задабиде
актуелнаводенешновреме?Евенеколкупредлози:„Надгледувајгифи-
нансискитеизвештаииутврдијасостојбатанасвоитеработи.“Или:„На-
праветебилансизапознајтесесоодносотнасвојотдолгирасположливи-
тесредства.“Пожелное,одвреме-навреме,додекасèуштестевоработен
однос,дагопрегледатесвојоттестамент,останатитедокументиисегаш-
ниотимотидагиажуриратепопотреба.Документитекакотестаментии
завештанијасесоставуваатрановопроцесотнапланирањенауправување
соимототзадасезаштититесебесивослучајнапреранасмртилинемож-
ностдаодлучитекакотребадасераспределатвашитесредстваодздрав-
ственипричини.Имасмислаоднапреддаиспланиратештоќесеслучисо
вашиотимоткогаповеќенемадавиприпаѓа.

Накратко,добротоуправувањесоонасоштоБогнèблагословилнесе
однесувасамонаонаштогоимамедодекасмеживи,тукуинаонаштоќе
сеслучикогаќенèнема–затоашто,акоГосподнесевратидодекасме
живи,еденденнемаданèимаповеќе,нонашитематеријалнидобра,ма-
лиилиголеми,ќеостанатзаднас.Значи,нашеедапреземемечекорисе-
га,задаможеонасоштосмеблагословенидапослужикакоблагословза
другитеизадагоунапредимеБожјотодело.
„Зашто богатството не трае довека“ (Мудри изреки 27,24). Зошто е ва-
жно секогаш да се има на ум оваа мисла?
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СРЕДА, 8 март 2023

МИЛОСРДИЕ НА СМРТНА ПОСТЕЛА

Кои принципи можеме да ги преземеме од следните стихови, кога ста-
нува збор за тоа како треба да постапуваме со нашите пари?
1. Тимотеј 6,17 ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Коринќаните 4,18____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Мудри изреки 30,8______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Проповедник 5,10 _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Паритеможатдаимаатсилновлијаниеврзлуѓето–влијаниештодо-
велодопропастнамногумина.Којнеслушналзапоединцикоиправе-
леужасниработизапари–дуриитогашкогаималемногу?

Но,неморадабидетака.СоБожјасиламожемедагоспречимеоби-
дотнанепријателотдагопретворивопроклетствоонаштобилозами-
сленокакоблагослов(материјалнитедобра).

Воконтекстнанапоритеоднапреддасеподготватзасмрткакодо-
бриповереници,опасностасокојасесоочуваатлуѓетоеискушението
дасенасобератсредствавосегашноста,оправдувајќисесомислата:„Ко-
гаќеумрам,ќеразделамсè“.Иакоитоаеподоброотколкудапотроши-
месèсами(еденмилијардеризјавилдекаќезнаедекаживеелправилно
самоакобидеодбиенчекотзанеговиотпогреб),можемеитребадана-
правимеповеќеодтоа.

„ВидовдекамногулуѓезадржуваатодБожјотоделододекасеживи,
смирувајќијасовестасомислатадекапосмрттаќеоставатбогатонаслед-
ство.ТиетешкосеосмелуваатдапокажатдоволновераидовербавоБо-
газадададаткаковбилодарвотекотнанивниотживот.Меѓутоа,такво-
томилосрдиенасмртнапостеланееонаштоХристосгобараодсвоите
следбеници.Тоанеможедагиоправдазапокажанатасебичноствотекот
нанивниотживот.Ониештоседржатгрчевитозасвојотимотдопослед-
ниотмомент,гопредаваатнасмрттанаместонаБожјотодело.Дозагуби
доаѓасекојден.Банкитепропаѓаатиимототсеуништуванамногуначи-
ни.Многуминаимаатнамераданаправатнешто,нотоагоодложуваат,а
сатанатавештоработинатоанивнитесредстваникогашданевлезатво
Божјатаризница.ТакапаритесезагубенипреддасеврататнаБога,асата-
натасерадуванатоа“(Е.Г.Вајт,Сведоштва за црквата, кн.5,стр.154).
Зошто мора да бидеме многу внимателни во тоа како го правдаме ко-
ристењето на материјалните благослови што ги поседуваме, колкави 
и да се тие?
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ЧЕТВРТОК, 9 март 2023

ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО

Иакоетешкодасезамисликакобиизгледалживототназемјатаако
луѓетонезгрешиле,можемедабидемесигурнивоедно:немадаимана-
трупувањенаматеријалниработи,алчност,сиромаштија–сетоонашто
гомачинашиотсветодпочетокотнапишанатаисторија.Нашеточув-
ствозасопственостнадоназаштосмеработеле,акое,акосмеработе-
лечесно,соправониприпаѓа,сепакпокажувадекаживеемевопаднат
свет.Накрајотнакраиштата,колкуидаимамеилиданемаме,секогаш
требадабидемесвеснизаеденваженфакт.
Прочитајте ги следните текстови. Која е централната мисла во сите 
нив и како таа мисла треба да влијае на она што го правиме со мате-
ријалните средства со кои Бог нè благословил? (Псалм 24,1; Евреите 
3,4; Псалм 50,10; 1. Мојсеева 14,19; Колошаните 1,15-17).
_____________________________________________________________________________________________________________

НиесмеповеренициилиуправителинаонаштоБогнигодоверил.
ТоазначидекасепакТојпоседувасè,идекаТојеонојкојнидаважи-
вот,здравјеисилавоопштодастекнеменешто.Затоа,когаќезаврши-
месоонаштонигодалБогиќесепогрижимезанашетосемејство,би
билологичнодаМуговратимеонаштоќепреостане.

„КогадаватезаБожјотодело,виесобиратебогатствозасебенанебо-
то.Исетоонаштоќегоставитетамугореезаштитенооднесреќиизагу-
би,ипрераснувавонештовечноитрајно“...᾽(а)сезапишуванавашата
сметкавонебеснотоцарство᾽“(Е.Г.Вајт,Counsels on Stewardship,стр.342).

Имамногупридобивкиодтоададавамесега,додекасмеживи.Еве
неколку:

1.Давателотнавистинаможедагивидирезултатитеодсвојотдар–но-
вацрковназграда,младолиценашколување,платенаевангелизацијаитн.

2.Некојаслужбаилилицеможатдаимааткористодтоасегакогапот-
ребатазатоаенајголема.

3.Повашатасмртнемадаимаимотниспоровимеѓусемејствотоили
пријателите.

4.Тоадавадобарпримерзасемејнитевредности–великодушностиљу-
бовкондругите.

5.Данокотнаимотсенамалува.
6.Тоагарантирадекадаротќемубидевраченнаонојнакоговиесака-

те(безмешањенасудотилинезадоволнитероднини).
7.Тоапокажувадекасрцетонадарителотепреобразеноодсебичново

несебично.
8.Такасесобирабогатствонанебото.
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ПЕТОК, 10 март 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Во„Сведоштвазазаедницата“ЕленаГ.Вајтиманапишанодвепоглавјаза
тааважнатемаоколураспределбатананашиотимот.Видетегопоглавјетосо
наслов: „Доимашливите родители“ („То /Аged аnd/WеаlthyParents“),
Теstimonies for the Church,vol.3,pp.116–130,и„Тестаментиизавештанија“
(„WillsandLegacies“),Теstimonies for the Church,vol.4,pp.476–485).

Вокнигата„Counsels on Stewardship“,истотака,имаделкојзборуваза
планирањенаимотот(стр.323-335).ЕленаВајтгонапишалаиследново:„Она
штомногуминасакаатдагоодложатдопредсмртта,доколкунавистинасе
христијани,бигонаправилетоадодекасèуштецврстоседржатзаживотот“.
ТиебисепосветилесебесиисвојотимотнаБогаи,постапувајќикакоНего-
виуправители,бинашлезадоволствовофактотдекајаизвршуваатсвојата
должност.Когабистаналеизвршителинасопствениоттестамент,тиесамите
биможеледаодговоратнаБожјитебарања,наместодајапрефрлааттааодго-
ворностнадругите“(Сведоштва за Црквата,кн.4,стр.480).

Штоподразбиратаапод„извршителинасопствениоттестамент“?Воти-
пичентестамент,онојштогосоставуватестаментотименуваизвршителкој
ќегораспределиимототпонеговатасмртвосогласностсонеговитежелби
изразенивотестаментот.Но,акостанетесопственизвршител,виеедностав-
носамигораспределуватесвојотимотдодекастеживи.Акогагоправитетоа,
иматезадоволстводагинабљудуватерезултатитеидабидетесигурнидека
правилносеуправуватесоталентитештовигидоверилБог.

Захристијаните,второтоХристоводоаѓањее„блаженанадеж“.Ситеба-
ремпонекогашсмезамислувалеколкуќебидевеличественокогаќегогледа-
меИсусакакодоаѓананебеснитеоблаци.Посакувамедагислушнемезборо-
вите„Добро,добариверенслуго“.Но,штоакоморадаодимедаодименапо-
чинкапреддасевратиИсус?Меѓутоа,акосмејаследелеНеговатаоткриена
волја,веќесегаможемедагоимамезадоволствотодагледамекакоработата
напредуваблагодарениенанашитенапори,свеснидекапланотзараспредел-
бананашиотимотќепридонеседелотодапродолжииоткаконасќенèнема.

1. Иако веќе сега можеме да собираме богатство на небото, зошто тоа не 
е исто со обидот да го заработиме, па дури и да го „купиме“ нашето соп-
ствено спасение?

2. Иако треба да бидеме великодушни во давањето на она што го имаме, 
воедно треба да бидеме и мудри. Колку често слушаме дека луѓето, 
особено оние што одредуваат датуми, бараат пари затоа што таков и 
таков настан ќе се случи на тој и тој датум, и дека е подобро, бидејќи 
нашите пари и онака ќе ни бидат бескорисни, да ги испратиме веднаш 
за нивната служба? Како можеме да научиме да правиме разлика меѓу 
таквите измами и легитимните начини на кои уште сега можеме да ги 
употребиме нашите пари за Божјото дело?
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САБОТА, 11 март 2023
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аЛекција 11
Од 11 до 17 март 2023

ПОВЕРЕНИЧКО УПРАВУВАЊЕ 
ВО ТЕШКИ ВРЕМИЊА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: 2. Дневникот 
20,1-22; 1. Летописи 21,1-14; 2. Петрово 3,3-12; 1. Јованово 2,15-17; 
Откровение 13,11-17.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Принеси Му на Бога благодарна 
жртва, исполни ги своите завети на Севишниот! И повикај ме во 
тежок ден: ќе те ослободам, а ти ќе Ме славиш“ (Псалм 50,14.15).

Понекогашситуацијатавонашиотсветсечинидекаенадвородкон-
трола–гледамевојни,крвопролевања,криминал,неморал,природника-
тастрофи,пандемии,економсканеизвесност,политичкакорупцијаи
уштемногудругидевијантнипојави.Силносеургирапоединцитеисе-
мејстватанајпрводаразмислуваатзасвојотопстанок.Следствено,мно-
гусеразмислувазабарањесигурноствоовиенесигурнивремиња,што
е,серазбира,разбирливо.

Животнитенапоривоголемамерасекојдневногоокупираатнашето
внимание.Долговиштотребадасеплатат,децатадасезгрижат,имотот
дасеодржува,сетотоабарамногувремеиразмислување.И,серазби-
ра,нитребаоблека,хранаизасолниште.ВоПроповедтанагората,Исус
сеосврналнаовиеосновнипотреби,апотоарекол:„Заштосетотоаго
бараатнародите,заштовашиотнебесенТаткознаедекавиепотребно
сетоова.Но,барајтегопрвинцарствотоБожјоиНеговатаправда,исè
тоаќевиседодаде“(Матеј6,32-33).

Вотешкивремиња,когатребадасепотпременаГосподаповеќеод
когаидае,постојатнекоиконкретничекори,заснованинабиблиските
принципи,коитребадагиследиме.
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НЕДЕЛА, 12 март 2023

ДА ГО СТАВИМЕ БОГА НА ПРВО МЕСТО

Прочитајте го текстот 2. Летописи 20,1-22. Кои важни духовни прин-
ципи од овoj запис можеме да ги примениме на нас, без оглед со какви 
борби се соочуваме?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

КонкрајотнавладеењетонаЈосафат,Јудејабиланападната.Јосафат
билхрабарчовек.Согодинијазајакнувалвојскатаигиутврдувалгра-
довите.Тојбилдоброподготвендасесоочисоречисисекојнепријател.
Сепак,вооваакриза,тојнесепотпиралнасопственатасила,тукуна
Божјатамоќ.СеподготвилдагобараГосподаиобјавилпостнизсета
Јудеја.Целиотнародсесобралводворотнахрамот,восогласностсо
онаштоСоломонгобаралвосвојатамолитвакогаимсезаканувалаопас-
ност.СитеЈудејцистоелепредГосподасосвоитежениидеца.Семоле-
леБогдапредизвиказбунетостмеѓунивнитенепријателизадасепрос-
лавиНеговотоиме.Тогашцаротсепомолил:„ОБоже,зарнемадаим
судиш?Заштовонаснемасиласпрематоаголемомноштвокоедоаѓа
нанас,нитуниезнаемештодаправиме,тукуочитенисенасочениво
Тебе“(2.Летописи20,12).

ОткакотиемусепредаленаБоганаовојначин,ГосподовиотДух
слеголврзБожјиотчовеккојрекол:„Слушајте,ситеЈудејци,Ерусалим-
циитицаруЈосафате!Господвизборувавака:’Небојтесеинеплаше-
тесеодтоаголемомноштво,заштоованеевашавојна,тукуБожја...Не
требадасебиете;поставетесе,стојтепагледајтекакоќевипомогне
Господ!“(2.Летописи20,15-17).

Такацарот,раноследнотоутро,гособралнародотпредводенодлевит-
скиотхоркојсопеснагофалелБога.Потоагиопоменал:„ВерувајтеМу
наГоспод,вашиотБог,ибидетецврсти;верувајтеимнапророцитеНего-
вииќеиматеуспех“(2.Дневникот20,20).Тогашхоротпочналдапее,а
нивнитенепријателисеборелемеѓусебе„инитуеденоднивнеостана
жив“(2.Летописи20,24).НаЕвреитеимтребалотриденасамодагосо-
бератпленотодбитката,ачетвртиотденпеејќисевратилевоЕрусалим.

Серазбира,ниегосакамеиобожавамеистиотБогштогиизбавил
нив,аНеговатамоќеистотолкуголемаденескакоитогаш.Затоаиние
смеповиканидаверувамевоНегоивоНеговотоводство.
Прочитајте го повторно текстот 2. Летописи 20,20. Какво посебно 
значење треба да има тој текст за адвентистите на седмиот ден?
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ПОНЕДЕЛНИК, 13 март 2023

НАДЕВАЈТЕ СЕ НА БОГА, А НЕ ВО СОПСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

ЦаротДавидтребалодабидепомудар.Врзоснованаискуствотона
неговиотнајдобарпријателЈонатан,тојтребалдазнаедекакогастево
заветнаврскасоБога,нееважнодалииматесамонеколкулуѓесовас
илимногу–восекојслучајБогможедавиобезбедипобеда.Вотекстот
1.Самоилова14,1-23,БиблијатадаваизвештајзатоакакосинотнаСа-
ул,Јонатан,инеговиотоклопоносецпобедилецелфилистејскигарни-
зон–соБожјапомош.Меѓутоа,ипокрајтоаискуствоимногудругиис-
кустваодисторијатанаБожјиотнарод,царотДавид,коганастапилетеш-
кивремиња,мудозволилнасатанатадагонаведедасепотпренасоп-
ственатасилаиснаодливост.
Прочитајте го текстот 1. Летописи 21,1-14. Зошто Давид решил да ги 
преброи своите војници? Зошто неговиот воен заповедник Јоав го од-
враќал од тоа?
_____________________________________________________________________________________________________________

Забележетедекапребројувањетонавојскатабиласатанскаидеја.Тој
гоискушалДавиддаимаповеќедовербавосопственатасиланаместо
дасепотпренаБожјотопровидениезанеговатазаштита.Јоав,водачот
наизраелскатавојска,сеобиделдагоубедиданегопребројуванаро-
дот,бидејќивиделдекаБогработивоползанаИзраел,ноДавидпоба-
ралброењетодапродолжи.Икакоштооткриватекстот,неговите
постапкимунавлеклеголеманесреќананародот.

НикојникогашзалуднонесенадевалнаБога.Но,секогашкогатре-
бадагиводитеГосподовитебитки,подгответесе.Итоадоброподгот-
ветесе.Постоиеденцитат,којмусеприпишуванабританскиотвладе-
телОливерКромвел(1599–1658),кој,предбитката,насвојатавојска
ѝпорачал:„ИмајтедовербавоБога,момцимои,ичувајтеговашиот
правсув!“(Тојправбилбарут.)Содругизборови,направетесèштое
вовашамоќзадауспеете,носепакбидетесвеснидекасамоГосподмо-
жедавидадепобеда.

Вонашиотнепосреденконтекст,многуепримамливодасеверува
вомоќтанавладатаиливосопственатабанкарскасметка,новосекоја
кризаспомнатавоБиблијата,секогашкогалуѓетоималедовербавоБо-
га,Тојјаоправдувалнивнатадовербаисегрижелзанив.

Времетоштониенарасполагањетребадагоискористимезадасе
усогласимесоБога,дасеослободимеоддолговитеидабидемевели-
кодушнисоонаштониедадено.Какоштовелистаратагоспелхимна:
„АконекогашнибилпотребенГоспод,тогаштоаетокмусега“.
Како да воспоставиме вистинска рамнотежа меѓу обидот да направи-
ме сè што можеме за, на пример, да се обезбедиме финансиски, а сепак 
едновремено да имаме доверба во Господа за сè?
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ВТОРНИК, 14 март 2023

ДАЛИ Е ВРЕМЕ ДА ГО ПОЕДНОСТАВИМЕ ЖИВОТОТ?

Какохристијаниадвентисти,штотребадаправимевотешкивре-
миња?Далитребадапреминемеворежимнапреживување?Не,всуш-
ност,сосемаспротивно.Бидејќизнаемедекакрајотнасветотивторото
Христоводоаѓањееблизу,требадагикористименашитесредствазада
јаобјавувамедобратавестзаевангелието,даимкажуваменадругите
штоподготвилБогзаониештоГољубат.Затоаштонамниејасноде-
каеденден,наскоро,сèнаовааземјаќеизгори.
Прочитајте 2. Петрово 3,3-12. Што ни порачува Петар со тие зборови?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ОдНеговатаречгледамедекаБогнемаданииспратикамиониво
движењезадагипренесатнашитеработинанебо.Сетотоаќеизгориво
огромен,последеноган,когаситетрагинагревотизлото,освенлузни-
тенаХристовитераце,ќебидатуништенизасекогаш.

Затоа,штодаправимесонашиотимот?„Нашитебраќасегатребада
гинамалуваатсвоитеимоти,анедагизголемуваат.Нипретстоипре-
селбавоподобрататковина–небесната.Тогашданебидемежителина
овојсвет,тукудастекнувамеработивоштоеможнопомалобем“(Ellen
G.White, Counsels on Stewardship,стр.59).

Серазбира,таагинапишалатиезборовипредповеќеодеденвек!Но,
принципотсèуштеважи:времетоесекогашкратко,бидејќинашиотжи-
вотекраток.Штосе60,80или100години(акоиматедобригенииздра-
виживотнинавики)воспоредбасовечноста?Вашиотживотбиможел
дазавршипреддазавршитесочитањетоналекцијатазаовааседмица,
аследнотонештозаштоќестанетесвесниевторотоХристоводоаѓање.
(О, тоа би било навистина брзо, зар не?)

Какохристијаниадвентисти,ниесекогашморадаживеемевосвет-
линатанавечноста.Да,серазбира,ниеистотакатребадаработимена-
порнозадасеобезбедимесебесиинашетосемејство.Акосмеблаго-
словенисобогатство,немаништолошовотоадауживамевонего,под
условдабидемедарежливиконсиромашнитеиданестанемеалчни.
Меѓутоа,секогашморамедаимаменаумдекасèштостекнувамеовде
еминливо,непостојанои,аконевнимаваме,имапотенцијалдуховно
данèрасипе.
Кога би знаеле дека Исус ќе дојде за десет години, што би промениле 
во вашиот живот? Или за пет години? Или три?
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СРЕДА, 15 март 2023

ПРИОРИТЕТИ

Исусовитепараболииучења,сториитезабиблискитехероиисове-
титеодЕленаВајтјасноукажуваатдеканепостоитаквонештокакопо-
ловичнапреданостипосветеностнаХриста.ИлисменаГосподовастра-
наилинесме.

КогаеденкнижевникГопрашалкојазаповеденајголема,Исусод-
говорил:„ВозљубиГоГоспода,твојотБог,сосетосвоесрцеисосета
својадуша,исосиотсвојразум,исосетасвојасила!‘Оваенајважната
заповед“(Марко12,30).КогасèќемупредадеменаХриста,ништоне
останувазадруггосподар.Тоаетака.Итакаморадабиде.
Прочитајте го текстот Матеј 6,24. Какво е вашето лично искуство во 
врска со вистинитоста на тие зборови?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Забележете,ИсуснереколдекаетешкодамуслужитеинаБогаина
парите,илидекатребадавнимаватекакодаимслужитеинадвете.На-
против,Тојреколдекатоаеневозможно.Иточка.Таамислатребада
предизвикастравитрепетвонашитедуши(Филипјаните2,12).
Прочитајте 1. Јованово 2,15-17. Како се манифестираат овие три под-
робности во нашиот свет и зошто опасноста што тие ја претставуваат 
понекогаш е потешко воочлива отколку што сме свесни за тоа?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

НееничудоштоПавленапишал:„Мислетезанебесното,анезазем-
ното“(Колошаните3,2).Серазбира,тоаеполеснодасекажеотколку
дасенаправи,бидејќионаштоеназемјатаепреднашитеочисекојден.
Привлечностана„земното“енавистинасилна–понудатазамоментал-
нозадоволувањеесекогашприсутна,шепотејќинивоуши,илизасуку-
вајќинигиракавите,илиидвете.Зарнинајверниотхристијанинбарем
еднашнепочувствувалљубовкононаштое„земно“?Иакознаемеде-
касетотоаќеисчезнееденден,сепакјачувствуваметаапривлечност,
зарне?Меѓутоа,добраевестадеканетребададозволиметоаданèод-
далечиодГоспода.
Прочитајте го текстот 2. Петрово 3,10-14. Како треба она што го ка-
жува Петар овде да влијае на нашиот начин на живот, вклучувајќи го 
и нашиот однос спрема нашите ресурси?
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ЧЕТВРТОК, 16 март 2023

КОГА НИКОЈ НЕ ЌЕ МОЖЕ ДА КУПУВА И ПРОДАВА

Библијатадаваболнасликазатоакакоќеизгледасветотпредвторо-
тодоаѓањенаИсус.Даниловели:„Иќенастаневреметешко,каквошто
немалооткакопостојатлуѓето,пасèдоденес“(Даниел12,1).Сооглед
нанекоиодособенопроблематичнитевремињавоминатото,оназашто
тојзборуваовдеморадабидеприличнолошо.

КнигатаОткровениеукажуваинатешкитевремињапредХристово-
товраќање.
Прочитајте го текстот Откровение 13,11-17. Како ќе бидат вклучени 
финансиските прашања во прогонството на крајот од времето?
_____________________________________________________________________________________________________________

Немадаможедасекупуваилипродава?Воколкавамеранашиотжи-
вотденессевртиоколукупувањетоипродавањето?Нашатаработае,
воизвеснасмисла,продавањенанашетовреме,вештиниидобранаоние
коисакаатдагикупат.Данеможетедакупуватеидапродавате,во
суштиназначиданеможетедафункционирашвоопштеството.Вотој
моментпритисокотврзониекоиќеостанатверниќебидеогромен.Ос-
вентоа,колкуповеќепариимате,толкуповеќеќеиматеуделвоовој
свет,баремвопогледнаматеријалнитедобра,пасигуноипритисокот
дасеприлагодитеќебидеуштепосилен.

Какотогашдасеподготвиме?Сеподготвувамесеганатојначиншто
водимесметка,споредБожјатаблагодат,данебидемеробовинитуна
нашитепаринитунаонаштоевосветот.Акосеганесмеприврзаниза
нив,немадабидеменитогашкога,задаостанемеверни,ќеморадасе
откажемеоднив.
Прочитајте го стихот 5. Мојсеева 14,22 и последниот дел од стихот 23. 
Што требало да прави Божјиот народ со својот вишок и со приносот 
секоја година? Зошто Бог барал од нив да го прават тоа?
_____________________________________________________________________________________________________________

БогобјаснилпрекуМојсејадекаеднаодпричинитезоштоговос-
поставилсистемотнадесетоке:„ЗадасенаучишдасеплашишодГос-
под,твојотБог,воситеденови“(5.Мојсеева14,23).Вопоетскиотпара-
лелизамнастихотПсалм31,19,гледамедекаовој„страв“евсушност
синонимзадоверба.

„КолкуеголемадобринатаТвоја,Господи,штосијазапазилзаоние,
коиимаатстрахопочитконТебе,иштосијаприготвилзаоние,коиима-
атвербавоТебепредочитенасиновитечовечки!“

ОвиепаралелнимислинипокажуваатдекадасеплашимеодГоспо-
дазначидасенадевамевоНего.ОдовагледамедекаБогговоспоставил
системотнадесетокзаданèзаштитиодсебичностаиданèпоттикнеда
верувамедекаТојќесепогрижизанас.Иаковерноставодесетокот,се-
како,неегаранцијадекалуѓетонакрајотќеостанатверни,ониештоне
северниводесетокотсигурноризикуваатдазападнатвоневолји.
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ПЕТОК, 17 март 2023

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

ИакоБиблијатанекажуваништопротивбогатството,тааистотака
нетврдинидекабогатствотоезнакнанекојапоголемадуховнапосве-
теност.Всушност,вистинскатаопасностлежитокмувоова.„Љубовта
конпарите,желбатазабогатство,езлатенсинџирштогиврзува(луѓе-
то)сосатаната“(ЕленаВајт,Патот кон Христа,стр.44оригинал).

Всушност,одосновањетонахристијанството,цркватаникогашне
уживалавотаквобогатствоиудобноживеењекаквоштоуживацрква-
таденесвомногуземјивосветот.Меѓутоа,прашањетогласи:покоја
цена?Таквотобогатствосекаковлијаенанашатадуховност–итоане
надобро.Икакобиможело?Одкогабогатствотоиматеријалнотоизо-
билствогинегуваатхристијанскитедоблестинасамооткажувањеиса-
мопожртвуваност?Можеливраќањетодома,кадештоимамефрижидер
соповеќехранаотколкуштоможемедаизедеме,какоитоаштопосе-
дувамееденилиповеќеавтомобили,одименаодмор,купувамепреку
интернетигоимаменајновиотдомашенкомпјутерипаметентелефон
–можелисетотоаданипомогнепомалкудагосакамесветотионашто
енасветот?Иакоповеќеточленовинанашатацркванемааттаковлук-
суз,сепакмногуминагоимаат–ставајќијасвојатадушавоопасност.
Нестанувазборзаониекоисегасесметаатза„богати“,замилионерии
слично.Тиебаремсесвеснидекасебогатииможатдагипослушаат(ако
сакаат)библискитепредупредувањаупатенидонив.Овде,всушност,
станувазборзамногутеприпадницинасреднатакласа,кои–ипокрај
своитепаметнителефони,компјутери,клима-уредиитеренскивозила
–сèуштесезалажуваатсомислатадека,бидејќисе„самосреднакла-
са“,несевоопасностдастанатдуховнорасипаниодсопственатабла-
госостојба.Затоадесетокотможедабиде,акоништодруго,моќендухо-
венлекпротивопасноститеповрзанисобогатството,дуриизаониелуѓе
коинесесметаатсебесизаособено„богати“.

1. Дури и ако не сме богати според световните мерила, зошто сепак мора 
да внимаваме на нашиот однос кон парите и богатството?

2. Кои други практични чекори, освен давањето десеток, можеме да ги 
преземеме а би ни помогнале да се ослободиме од преголемата преоку-
пираност со работите на овој свет?

3. Што би се случило со вас утре ако одеднаш не можете повеќе ниту да 
купувате ниту да продавате, затоа што припаѓате на оние „што ги пазат 
заповедите Божји и верата во Исус“ (Откровение 14,12)? Како тогаш 
би се покажала вашата вера?
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САБОТА, 18 март 2023
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Од 18 до 24 март 2023

НАГРАДИ ЗА ВЕРНОСТ

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ БИБЛИСКИТЕ ТЕКСТОВИ: Евреите 11,6; Иса-
ија 62,11; Римјаните 6,23; Јован 14,1-3; Откровение 21; Матеј 25,20-
23; Римјаните 8,16-18.

ЗАПОМНЕТЕ ГО СТИХОТ: „Господарот му рече: ,Убаво, добар и 
верен слуго! Во малку беше верен, над многу ќе те поставам; сподели 
ја радоста со својот господар!‘“ (Матеј 25,21)

Иаконикогашнебиможеледагозаработимеспасението,Библијата
јакористинашатанадежвонаградатазаданèохрабри,каконезаслужни
примателинаБожјатаблагодат,даживеемеживотсовера.Зашто,на
крајотнакраиштата,засèштодобивамеможемедаблагодариме,секо-
гашиединствено,наБожјатаблагодат.

КакоштонапишалДавид:„НепороченеЗаконотБожји–душитеги
укрепува;верноеоткровениетонаГоспод–гиучинеуките,иГосподо-
витеповелбисеправедни–говеселатсрцето;Господоватазаповедзра-
чисветлина;гипросветлуваочите.СтрахопочиттаконГосподечиста-
пребивадовека;судовитеГосподовисевистина–ситесеправедни;поска-
писеодзлатоиодскапоценикамења–послаткисеодвосоченмед.Слу-
гатаТвојгипази;акојгипази,големанаградадобива“(Псалм19,7-11).

Библијатанаразличниместазборувазанашатанаграда,заонашто,
благодарениенаХриста,ниеветенодекаќегопримимепоНеговото
втородоаѓање,иоткакоовастрашноискуствосогревотќезавршиед-
нашзасекогаш.

Споредтоа,штониеветеноикаквигаранцииимамедекатоаќего
добиеме?
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НЕДЕЛА, 19 март 2023

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТ

Прочитајте Евреите 11,6. Што треба да значи тој стих за нас? Како 
треба да одговориме на она за што тој зборува? Видете исто така: От-
кровение 22,12; Исаија 40,10 и Исаија 62,11. Што можеме да научиме 
од сите овие текстови?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

НаградаташтоБогјанаменилзасвоитевернидецаенештоединстве-
нои,какоимногудругидуховниработи,јанадминуванашатаограниче-
наспособностзаразбирање.„Нитуедночовечкоперонеможедајаопи-
шенаградаташтоќејадобијатправедните.Тааќеимбидепознатасамо
наониештоќејавидат.Нитуеденумнасмртенчовекнееспособенда
јасфатиславатанаБожјиотрај“(Е.Вајт,Големата борба,стр.674ориг.).

Блаженствата,сокоијазапочналБеседатанагората,Исусгизавр-
шилсоследнитезборови:„Блаженистевие,когаќевесраматипрого-
нуваатикогалажноќеговоратпротиввассекаквилошизборови–за-
радиМене!Радувајтесеивеселетесе,заштоголемаевашатанаградана
небесата!Такагигонеаипророцитештобеапредвас“(Матеј5,11.12).
ПонабројувањетонахероитенавератавоЕвреите11глава,авторотја
започнуваследнатаглавасообјаснувањезоштоИсусбилподготвенда
умренакрстот.

„Затоаиние,имајќитолкумногусведоци,даотфрлимеодсебесе-
каквобремеигрев,штолесносеприлепувазанас,исотрпеливостда
побрзамеконпретстојнатаборба,имајќиГопредочиЗачетникотиДо-
вршителотнаверата–Исус,Кој,порадиНеговатаиднарадостпретрпе
крст,занемарувајќигосрамот,иседнаоддеснатастрананапрестолот
Божји“(Евреите12,1.2).

Меѓутоа,дасебиденаградензаверноста,нееистоштоиспасение
содела.Којмеѓунас,илимеѓубиблискителичности,биможелнекогаш
дасепофалисодоволнодобриделазадамуобезбедаткаквабилоза-
слугапредБога?Никој,серазбира.Тоаецелатасмисланакрстот.Да
смеможеледасеспасимесодела,Исусникогашнебиотишолнакр-
стот.Меѓутоа,спасениетоморалодабидепоблагодат.„Но,акоепобла-
годат,неевеќеподела,заштотогашблагодаттанебибилаблагодат“
(Римјаните11,6).Значи,наградатаесаморезултатнаонаштоБоггона-
правилзанасивонас.
Како ја разбираме разликата меѓу спасението по благодат и наградата 
за делата? Изнесете го вашиот одговор во саботношколската класа.
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ПОНЕДЕЛНИК, 20 март 2023

ВЕЧНИОТ ЖИВОТ

Преднас,какочовечкисуштества,(сакалеилине),сенаоѓасетавеч-
ност.СпоредБиблијата,таавечност,вослучајотнасекојпоединец,ќе
сепојавивоеднаоддветеможниформи–каковеченживотиливечна
смрт.Тоаетоа.Немасредина.Немапреминувањеодеднанадругастра-
на.Постоиилисамоедното–живот,илисамодругото–смрт.Тоаебук-
валносèилиништо.
Прочитајте ги стиховите Римјаните 6,23 и Јован 3,16. Кои можности 
ни се претставени овде?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Тешкоедасезамислатдвапоостроспротивставенииразличнииз-
бори,зарне?

Акогочитатеова,тогашголемаеверојатностадекастегоизбралевеч-
ниотживотилидекабаремразмислуватезатоа.Богимаединственаспособ-
ностдагонаправисетоонаштовелидекаќегонаправи–дагиисполни
ситесвоиветувања.Нашиотуделеедноставнодамуверуваме,дасепот-
пираменаИсусовитезаслугиисоверадасепокоруваменаНеговатареч.
Прочитајте го текстот Јован 14,1-3. Каков совет ни упатува Господ во 
првиот стих, а што ни ветува во вториот и третиот?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Вопоследнитеденовиодсвојатаземнаслужба,Исусимгиупатил
овиеневеројатнизборовинанадежиохрабрувањенасвоитеученици.
Тиезборовиимгоподигаледухотвомоментитекогабилеискушании
обесхрабрени.Тиеистотакатребададелуваатинанас.Исусслеголод
небото,апотоасевратилнанеботоиниветил:„Пакќедојдамиќеве
земамваскајСебезадабидетеивиекадештосумЈас“.

АХристоватасмртнакрстот,повеќеодштобилодруго,нигаранти-
радекаТојповторноќедојде,бидејќибезВторотодоаѓање,каквабиби-
лакористаодпрвото?КакоштосмесигурнидекаИсусумрелнакрстот
зарадинас,истотакаможемедабидемесигурнидекаТојќегоисполни
онаштоговетил:„ПакќедојдамиќевеземамваскајСебезадабиде-
теивиекадештосумЈас“(Јован14,3).
Задржете се повеќе на мислата дека првото Христово доаѓање е гаран-
ци ја за Неговото второ доаѓање. Што се случило при Неговото прво 
доаѓање што го прави ветувањето за Второто доаѓање толку сигурно?
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ВТОРНИК, 21 март 2023

НОВИОТ ЕРУСАЛИМ

БиблискиотописнаНовиотЕрусалимодговаранаонаштоАврамго
виделсовера.„Заштотојгоочекувашеонојградштоимаоснови,чиј
градителитворецеБог“(Евреите11,10).НовиотЕрусалимеБожјоре-
мек-дело,изграденозаониекоиГосакаатигидржатНеговитезапове-
ди.НовиотЕрусалимќебидедомнаБожјитевернидецананеботово
текотнамилениумот,апотоаинановатаземјанизсетавечност.Има
добривестизаониемеѓунаскоинесакаатдасепакуваатидасеселат.
Богсегрижизасè.Јованвелидекаговиделградот.

„Тогашјас,Јован,говидовсветиотградЕрусалим,нов,какослегу-
ваодБога,однебото,стокменкаконевестапроменетазасвојотмаж“
(Откровение21,2).
Прочитајте Откровение 21. Што друго ни е ветено?
_____________________________________________________________________________________________________________

Иматолкумногуработиштонашиотумедвајможедагиразбере,со
огледнатоадекаеоштетенодгревот,идекагопознавасамоовојпад-
нат,одгревотоптоваренсвет.Меѓутоа,ионаштоможемедагоразбе-
ременидаватолкуголеманадеж.

Прво,какоштоИсусживеелсонасвоовојпаднатсветкогадошол
вотело,такаќеживеесонасивоновиотсвет.Каквалисамопривиле-
гијаималеониештоличноиодблизугогледалеИсуса!Итааможност
повторноќејаимаме,самосегабезпревезотнагревоткојгоискривува
онаштогогледаме.

Потоа,какоможемение,коизнаемесамозасолзи,тага,плачибол-
ки,дагоразберемееднооднајголемитеветувањавоцелатаБиблија:„И
ќејаизбришеБогсекојасолзаодочитенивни,исмртнемадаимавеќе;
ниплач,нипискот,нитуболканемадаимавеќе,бидејќипоранешното
помина“(Откровение21,4)?Сетотоа„поранешно“ќепомине,сетоона
штоникогашнетребалонидапостоинаовојсвет.

Освентоа,одБожјиотпрестолтечечистатареканаживотот,аоддве-
тестранинанеасенаоѓадрвотонаживотот.Значи,Божјиотпрестоле
таму,иоткупените„ќегогледаатлицетонегово“(Откровение22,4).Тие
ќеживеатвоблизокодноссоБогаштоние,вонајголемдел,гонемаме.
Прочитајте Откровение 21,8, за судбината на оние кои ќе се соочат со 
втората смрт. Кој грев, од оние што се таму наведени, Исус не можел 
да го прости? Зошто тогаш тие луѓе ќе бидат изгубени, а некои други, 
кои го правеле истото, ќе бидат спасени? Која е суштинската разлика 
меѓу тие две групи?



—     88     —

СРЕДА, 22 март 2023

ПОРАМНУВАЊЕ НА СМЕТКИТЕ

КонкрајотнаИсусоватаслужба,ученицитемупристапиленасамои
Гопрашале:„Кажини,когаќебидетоа,икаковќебидезнакотзаТво-
етодоаѓањеизакрајотнасветот?“(Матеј24,3)Воследнитедвеглави,
Исусодговаранаовиенивнипрашања.ТекстотМатеј24зборувазазна-
цитевосветотоколунас,какоштосевојни,несреќиитн.Потоа,Матеј
25зборувазасостојбатавоцркватанепосреднопредвторотоИсусово
доаѓање.Оваасостојбаеилустриранасотриприказни,одкоиеднатае
параболатазаталантите,којакажувакакоНеговиотнародгикористи
даровитештоБогимгидал.
Прочитајте го текстот Матеј 25,14-19. Кој е тој што отпатувал во да-
лечна земја? Кому му ги доверил своите добра? Што значи тоа дека 
„побара да му поднесат сметка“ (видете Матеј 25,19)?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Понекогашзаталантитеразмислувамекакоприроднидаровикако
штосепеење,зборувањеислично.Меѓутоа,вопаралелнатаприказназа
доверенотобогатствовоЛука19,12-24,конкретносеспомнуваатпари-
теиуправувањетосонив.ЕленаВајтистотакатврди:„Покажаномие
декапараболатазаталанатитенеецелосносфатена.Таазначајнапоука
едаденанаученицитезадобронахристијанитештоживеатвоовиепо-
следниденови.Тиеталантинегипретставуваатсамоспособноститеда
сепроповедаидасепоучуваодСветотоПисмо.Оваапараболасеодне-
суваиназемнитесредстваштоБогмугидоверилнаСвојотнарод“(Све-
доштва за црквата,кн.1,стр.197).
Прочитајте го текстот Матеј 25,20-23. Што им кажува Бог на оние 
кои верно управувале со парите поддржувајќи го Неговото дело? 
Што значи да се влезе „во радоста на својот господар“ (Матеј 25,23)?
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Намниесосемаприроднодамислимедеканекојдругимаповеќета-
лентиоднасизатоаимапоголемаодговорностпредБога.Меѓутоа,во
оваапарабола,човекотсосамоеденталант–сонајмалкупари–сепока-
жалневеренигоизгубилцарството.Наместодаразмислувамезаодго-
ворноститенадругите,ајдедасесосредоточименаонаштоБогнигодо-
верилнамидаразмислувамекакодагоупотребименаНеговаслава.
Како ќе поминете кога Бог ќе дојде да се „пресмета“ со вас?
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ЧЕТВРТОК, 23 март 2023

ПОГЛЕДОТ НАСОЧЕН КОН НАГРАДАТА

Посвоетопреобратување,ПавлецелосносепосветилнаХристово-
тодело.Благодарениенасвоетообразованиеиостриотум,тојможелда
бидемногууспешенчовек,гледаноодсветовнаперспектива.Меѓутоа,
какоМојсеј,ПавлепретпочиталдастрадасоБожјитевернидецазаради
Христа.Издржалтепања,каменување,затвор,бродолом,глад,студи
многудругиработизапишаниво2.Коринќаните11,24-33.Какоуспеал
сетотоадагоподнесе?
Прочитајте Римјаните 8,16-18. Како сознанието дека тој е Божјо дете 
станало значаен фактор на неговата верност?
_____________________________________________________________________________________________________________

ВредносташтоПавлејапридавананаградатанавернитееонашто
гопоттикнувалотрпеливодаподнесувастрадањазаХриста.Одзатвор
напишал:„Браќа,јаснемисламдекасумгодостигналтоа;ноеднопра-
вам:гозаборавамонаштоезадмене,асестремамкононаштоепред
мене,трчамконцелта–коннаградатанагорнотопризваниеодБогаво
ИсусХристос“(Филипјаните3,13.14).
Прочитајте го текстот 1. Тимотеј 6,6-12, што веќе го разгледавме, но 
вреди повторно да се навратиме на него. Која е клучната порака на 
тие стихови, особено за нас христијаните?
_____________________________________________________________________________________________________________

Одбиблискаперспектива,благосостојбаедагоимамеонаштоние
потребнокоганитреба.Тоанеенатрупувањенаимот.Благосостојбата
претставуваиможностдасеповикаменаБожјотоветувањеодФилипја-
ните4,19:„МојотБог,поСвоетобогатство,некајаисполнисекојаваша
потреба,заславапрекуХристосИсус.“Иконечно,благосостојбаекога
смеблагодарнизаонаштогоимамевоГосподаикогасенадевамена
Неговосè.

Богнеимветуванасвоитедецадекаситеќебидатбогативодобра-
танаовојсвет.Всушност,Тојвелидекаситештоживеатпобожноќе
бидатпрогонувани.ОнаштоТојгонудиеподоброодсекоедругосве-
товнобогатство.Тојвели:„Јасќегизадоволамтвоитепотреби,икаде
идаодиш,јасќебидамсотебе.“Итогаш,накрајот,насвоитеверниќе
имдадевистинскобогатство,вистинскизадолженијаивеченживот.Кол-
купрекраснанаграда!

Прикрајотнасвојотживот,Павлеможелдакаже:„Заштојасвеќесе
изливамкакожртвалеаница,авреметозамоетозаминувањенастапи.
Добросеборев,патотгозавршив,вератајазапазив.Понатамумеоче-
кувавенецотнаправдата,штоќемигодадевоонојденГоспод,правед-
ниотСудија;нонесамомене,тукуинаситекоисерадуваатнаНегово-
топојавување“(2.Тимотеј4,6-8).НекададеБогситение,споредНего-
ватаблагодат,дагокажемеистотоисоистатасигурност.
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ПЕТОК, 24 март 2023

ЗА НАТАМОШНО ПРОУЧУВАЊЕ

Овдеизнесувамесликовитприказнаедноцрковносемејствокое,во
финансискасмисла,верноуправувасоБожјитеработиназемјата.

Визија за повереничко управување во адвентистичките цркви 
насекаде во светот:

Тоасеслучуванекадевоиднината.Пасторитеилокалнитецрковни
водачиуспешносоздалесоодветнасрединазадоброповереничкоупра-
вувањевоцрквата.Тиегоучеле,гоподготвувале,гоподдржувалеиго
охрабрувалецрковнотосемејстводауправуванабиблискиначинсофи-
нансискитесредства.

Луѓетогиприменуваатбиблискитепринципивосопствениотживот.
Тиесесèподарежлививодавањетоприлози,редовноодвојуваатодре-
денасумазанепредвидениситуацииисеослободуваатодпотрошувач-
киотдолг.

Нивниотначиннаживотеобележансоумереност,дисциплинаиза-
доволство.Паритесеотстранетиоднивниотпиедесталилуѓетосèпо-
веќерастатволичниотодноссоБогаСоздателот.

Саботаенаутроилуѓетопристигнуваатнабогослужение.Нивното
држењезрачисоспокојство–немавознемиреностзафинансискипра-
шања,тиезрачатсочувствоназадоволствоиблагодарност.

Брачнитесудириоколупаритеречисицелосносеисчезнати.Луѓето
пристапуваатнабогослужениетосочувствонаисчекувањенаБожјото
присуствоиНеговотодејствувањемеѓунив.

Црковнитеслужбисефинансискицелоснопокриенииимаатсилно
влијание.ТиедопираатсоХристоватаљубов,намногуопипливначин,
доониенакоиимепотребна.

Обезбеденисесредствазаодржувањенацрковнитеобјектикоисе
целоснопогоднизаслужбаисеодржуваатвоодличнасостојба.

Прашањетосокоеситесесоочувамее:„ШтонèповикуваБогдапра-
вимесосретстваташтонигидоверил,каквиидасетие?

1. Разговарајте во класата за тоа како да ги разбереме двете многу јасни 
библиски учења: за спасението со вера и наградувањето според делата. 
Како да ги усогласиме овие два концепта?

2. Зошто учењето да бидеме задоволни со она што моментално го поседу-
ваме не значи дека не треба да се стремиме да ја подобриме нашата 
финансиска состојба? Односно, зошто овие идеи не се нужно во судир?

3. Нема сомнеж дека еден ден нас нè чека вечноста. Какви одлуки носиме 
денес, дури и „малите“, а со помош на кои одредуваме каде ќе ја поми-
неме таа вечност?

ПРАШАЊА ЗА РАЗГОВОР
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Цркви, групи и поединци на Христијанската 
адвентистичка црква во Република 

Македонија
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Цркви, групи и поединци на Христијанската 
адвентистичка црква во Република Македонија
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – ЈАНУАРИ

НЕБЕСЕН ЦАР
АЛФА И ОМЕГА

  1. Недела  Откровение 22,13. Алфа и Омега
  2. Понеделник   Матеј 11,28. Носач на товари
  3.  Вторник   Јован 15,5. Жива Лоза
  4. Среда  Исаија 28,16. Избран камен
  5. Четврток  Матеј 22,14. Судија на сите човечки созданија
  6. Петок  Матеј 6,29. Врвен уметник 
  7. Сабота  Дела 17,28. Зачетник на нашето постоење

БЕСКРАЈНА ЉУБОВ
  8. Недела  Ефесјаните 6,10. Избавител 
  9. Понеделник  Јован 11,25. Зачетник на воскресението
10. Вторник    Галатјаните 6,14. Возљубен
11. Среда  Исаија 40,29. Победник кој има право на својата 
                                                                                        победа
12. Четврток  Матеј 6,15. Бескрајна Љубов
13. Петок  1. Коринќаните 3,11. Темел
14. Сабота  Јован 15,15. Најдобар Пријател

НЕБЕСЕН ЦАР
15. Недела  Евреите 7,26. Поглавар свештенички
16. Понеделник  Јован 8,58. Оној што вечно постои
17. Вторник   1. Петрово 1,18.19. Небесен цар 
18. Среда  Софонија 3,17. Оној што има моќ да спаси
19. Четврток  Исаија 60,1. Младоженец
20. Петок  Јован 1,11. Божествен глас
21. Сабота  Евреите 2,17. Семоќен Помошник

СРЕДИШТЕ НА СЕТА ДОБРОТА
22. Недела  2. Мојсеева 14,14. Заповедник на Господовата војска
23. Понеделник  Јован 3,17. Возвишен лек против гревот
24. Вторник   Откровение 14,12. Сјајната ѕвезда Деница
25. Среда  Еремија 30,17. Божествен Лекар
26. Четврток  Псалм 119,68. Средиште на сета доброта 
27. Петок Матеј 21,37. Светец Израелев
28. Сабота  Матеј 7,20. Божествената Глава

СОВРШЕН ПРИМЕР
29. Недела  1. Петрово 2,21. Совршен пример
30. Понеделник  Матеј 9,2. Заповедник над десет илјади
31. Вторник  Исаија 9,6. Посилен од најсилните
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – ФЕВРУАРИ

СОЧУВСТВИТЕЛЕН ОТКУПИТЕЛ

НЕБЕСНА ЛОЗА
  1. Среда  Дела 16,9. Најголемиот мисионер 
  2. Четврток   Михеј 5,2. Детето од Витлеем
  3. Петок  Јован 15,2. Небесна Лоза
  4. Сабота   Матеј 25,36. Драгоцен Спасител

ГОЛЕМ УЧИТЕЛ
  5. Недела  Псалм 34,15. Свет Стражар
  6. Понеделник  1. Јованово 2,6. Беспрекорен пример
  7. Вторник  Лука 21,27. Царот се приближува 
  8. Среда   Лука 19,9. Новооткриен Учител
  9. Четврток   Јован 6,50. Леб испратен од Небото
10. Петок  Римјаните 7,18. Голем учител 
11. Сабота Јован 1,3. Заповедник на небесните сили

СОЧУВСТВИТЕЛЕН ОТКУПИТЕЛ
12. Недела  1. Коринќаните 2,9. Сопатник
13. Понеделник  Лука 22,43. Оној на кого ангелите му укажувале 
                                                                                         почит
14. Вторник Јован 11,21. Воскресение и Живот
15. Среда  2. Коринќаните 4,6. Сочувствителен Откупител
16. Четврток  1. Јованово 2,1.  Единствениот Посредник
17. Петок Езекиел 3,17. Големиот поглавар на Црквата
18. Сабота  Мудри изреки 18,24. Пријател поверен од брат

ГОСПОД И УЧИТЕЛ
19. Недела  Јован 2,19. Победник
20. Понеделник Лука 2,29.30. Утеха на Израел
21. Вторник Матеј 13,35. Создател
22. Среда 2. Мојсеева 34,33. Божествен Посредник
23. Четврток  Јован 13,8. Господ и Учител
24. Петок Евреите 10,10. Јагње
25. Сабота Јован 3,16. Посредник меѓу Бога и човештвото

ПОМОЌЕН ОД САТАНАТА
26. Недела   Откровение 15,4. Таинствена Жртва
27. Понеделник 2. Тимотеј 3,12. Помоќен од сатаната
28. Вторник Исаија 53,2. Божество
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УТРИНСКИ СТИХОВИ – МАРТ
ГОЛЕМ БОГ
НЕБЕСЕН ДАР

  1. Среда   Римјаните 8,34. Застапник пред Божјиот престол
  2. Четврток  Лука 17,25. Презрениот Назареец
  3. Петок  1. Петрово 1,3. Првина од оние што спијат
  4. Сабота  Јован 3,19. Небесен дар

БОЖЕСТВЕН ПРИМЕР
  5. Недела  Откровение  6,2. Божествен Победник 
  6. Понеделник  Јован 6,38. Голем мисионски работник
  7. Вторник  Лука 12,12. Божествен Пример
  8. Среда  2. Коринќаните 5,19. Средиште на церемонијалниот систем 
  9. Четврток  Јован 5,17. Најголемиот Работник
10. Петок  Јован 3,14. Учителот од Галилеја
11. Сабота  Јован 15,4. Жива Лоза 

ГОЛЕМ БОГ
12. Недела   Псалм 32,8.  Божествен учител
13. Понеделник  Евреите 1,3. Просветител
14. Вторник  Римјаните 1,20. Создател на небото и земјата 
15. Среда Плачот на Еремија 3,22.23.   Секој ден Христос е наш дар 
16. Четврток  Римјаните 12,2. Голем Бог 
17. Петок  Михеј 5,2. Соработник
18. Сабота  Филипјаните 2,7. Кроток и понизен

ГОЛЕМ ИСЦЕЛИТЕЛ
19. Недела  Јован 10,27. Спасител – Пастир
20. Понеделник  Марко 4,14. Божествен Сејач 
21. Вторник  Матеј 9,2. Исцелител на душата
22. Среда  Марко 16,18. Голем Исцелител
23. Четврток  Јован 9,4. Божествен работник
24. Петок  Јован 13,13.  Учител пратен од Бога  
25. Сабота  Матеј 11,29.30. Старији Брат 

СОВРШЕН ПРИМЕР
26. Недела  Лука 19,10. Врховен Мисионер
27. Понеделник  Евреите 7,25. Вечен Спасител
28. Вторник Марко 9,35. Возвишен
29. Среда  Колошаните 4,6. Совршен Пример
30. Четврток  Матеј 13,52. Верен Домаќин 
31. Петок  Јован 14,2. Спасител на светот
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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



—     96     —

СЕКОЈДНЕВНО ЧИТАЊЕ НА БИБЛИЈАТА

Февруари 

1. 3. Мојс. 11-13
2. 14-16
3. 17-19
4. 20-23

5. 24-27
6. 4. Мојс. 1-3
7. 4-6
8. 7-9
9. 10-13

10. 14-16
11. 17-19

12. 20-22
13. 23-26
14. 27-29
15. 30-32
16. 33-36
17. 5. Moj. 1-3
18. 4-6

19. 7-9
20. 10-13
21. 14-16
22. 17-19
23. 20-22
24. 23-25
25. 26-28

26. 29-31
27. 32-24
28. И. Навин 1-3

Mарт
1. И. Навин 3-4
2. И. Навин 5-9
3. 10-13
4. 14-17

5. 18-21
6. 22-24
7. Судии 1-3
8. 4-6
9. 7-9

10. 10-12
11. 13-15

12. 16-18
13. 19-21
14. За Рута 1 и
15. 3 и 4
16. 1. Сам. 1-3
17. 4-6
18. 7-9

19. 10-12
20. 13-17
21. 18-20
22. 21-23
23. 24-26
24. 27-31
25. 2. Сам. 1-3

26. 4-6
27. 7-11
28. 12-14
29. 15-17
30. 18-20
31. 21-24

Јануари
1. 1. Мојс. 1-3
2. 4-6 
3. 7-9
4. 10-12
5. 13-15
6. 16-19
7. 20-23

8. 24-26
9. 27-30

10. 31-33
11. 34-36
12. 37-39
13. 40-42
14. 43-46

15. 47-50
16. 2. Мојс. 1-3
17. 4-6
18. 7-9
19. 10-12
20. 13-15
21. 16-18

22. 19-21
23. 22-26
24. 27-29
25. 30-31
26. 32-34
27. 35-37
28. 38-40

29. 1-4
30. 5-7
31. 8-10
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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.

Јануари
 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 28,31-50
 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

Февруари
 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 50,1-5
 27. Псалм 50,16-23
 28. Псалм 51

Март
 1. Псалм 52
 2. Псалм 53
 3. Псалм 54
 4. Псалм 55

 5. Псалм 56
 6. Псалм 57
 7. Псалм 58
 8. Псалм 59
 9. Псалм 60
 10. Псалм 61
 11. Псалм 62

 12. Псалм 63
 13. Псалм 64
 14. Псалм 65
15. Псалм 66
 16. Псалм 67
 17. Псалм 68
18.  Псалм 69 ,1-16

 19. Псалм 69,17-36
 20. Псалм 70
 21. Псалм 71,1-15
 22. Псалм 71,15-24
 23. Псалм 72
 24. Псалм 73,1-15
 25. Псалм 73,16-28

 26. Псалм 74
 27. Псалм 75
 28. Псалм 76
 29. Псалм 77
 30. Псалм 78 ,1-14
 31. Псалм 78,15-28
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ЈАНУАРИ 2023
МЕ СТО

ДА ТУМ
6. 13. 20. 27.

Виница 16:15 16:22 16:30 16:39

Колешино 16:15 16:22 16:30 16:39

Стар Дојран 16:16 16:23 16:31 16:40

Куманово 16:17 16:25 16:33 16:42

Неготино 16:18 16:25 16:33 16:42

Струмица 16:16 16:23 16:31 16:39

Кочани 16:15 16:22 16:31 16:39

Велес 16:18 16:26 16:34 16:42

Кавадарци 16:18 16:25 16:33 16:42

Дебар 16:24 16:31 16:39 16:48

Скопје 16:19 16:26 16:34 16:43

Битола 16:22 16:29 16:37 16:46

Кичево 16:22 16:29 16:37 16:46

Лаки 16:14 16:22 16:30 16:39

Чифлик 16:17 16:25 16:33 16:41

Штип 16:17 16:24 16:32 16:41

Тетово 16:21 16:28 16:36 16:45

Јегуновце 16:20 16:27 16:35 16:44

Росоман 16:18 16:25 16:34 16:42

Гевгелија 16:17 16:24 16:32 16:41

Свети Николе 16:17 16:24 16:33 16:41

Делчево 16:14 16:21 16:29 16:38

Валандово 16:16 16:24 16:32 16:40

Охрид 16:24 16:31 16:39 16:48

Радовиш 16:16 16:23 16:31 16:40

Прилеп 16:20 16:28 16:36 16:44

ЗАОЃАЊЕ НА СОНЦЕТО
ПОЧЕТОК НА САБОТНИОТ ДЕН

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

ФЕВРУАРИ 2023
МЕ СТО

ДА ТУМ
3. 10. 17. 24.

Виница 16:48 16:57 17:06 17:14

Колешино 16:48 16:57 17:05 17:14

Стар Дојран 16:48 16:57 17:06 17:14

Куманово 16:51 17:00 17:08 17:17

Неготино 16:50 16:59 17:08 17:16

Струмица 16:48 16:57 17:06 17:14

Кочани 16:48 16:57 17:06 17:15

Велес 16:51 17:00 17:09 17:17

Кавадарци 16:51 17:00 17:08 17:17

Дебар 16:57 17:05 17:14 17:23

Скопје 16:52 17:01 17:10 17:19

Битола 16:54 17:03 17:12 17:20

Кичево 16:55 17:04 17:12 17:21

Лаки 16:47 16:56 17:05 17:14

Чифлик 16:50 16:59 17:08 17:16

Штип 16:49 16:58 17:07 17:16

Тетово 16:54 17:03 17:12 17:20

Јегуновце 16:53 17:02 17:11 17:20

Росоман 16:51 17:00 17:08 17:17

Гевгелија 16:49 16:58 17:07 17:15

Свети Николе 16:50 16:59 17:08 17:17

Делчево 16:47 16:56 17:05 17:13

Валандово 16:49 16:58 17:06 17:15

Охрид 16:56 17:05 17:14 17:22

Радовиш 16:49 16:57 17:06 17:15

Прилеп 16:53 17:02 17:10 17:19
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МАРТ 2023
МЕ СТО

ДА ТУМ
3. 10. 17. 24.

Виница 17:23 17:31 17:39 17:47

Колешино 17:22 17:30 17:38 17:45

Стар Дојран 17:22 17:30 17:38 17:46

Куманово 17:26 17:34 17:42 17:50

Неготино 17:25 17:33 17:41 17:48

Струмица 17:23 17:31 17:38 17:46

Кочани 17:23 17:31 17:39 17:47

Велес 17:26 17:34 17:42 17:50

Кавадарци 17:25 17:33 17:41 17:49

Дебар 17:31 17:39 17:47 17:55

Скопје 17:27 17:35 17:43 17:51

Битола 17:28 17:36 17:44 17:51

Кичево 17:29 17:37 17:45 17:53

Лаки 17:22 17:30 17:38 17:46

Чифлик 17:24 17:32 17:40 17:48

Штип 17:24 17:32 17:40 17:48

Тетово 17:29 17:37 17:45 17:53

Јегуновце 17:28 17:36 17:44 17:52

Росоман 17:25 17:33 17:41 17:49

Гевгелија 17:23 17:31 17:39 17:47

Свети Николе 17:25 17:33 17:41 17:49

Делчево 17:22 17:30 17:38 17:46

Валандово 17:23 17:31 17:39 17:46

Охрид 17:30 17:38 17:46 17:53

Радовиш 17:23 17:31 17:39 17:47

Прилеп 17:27 17:35 17:43 17:50

ЗАОЃАЊЕ НА СОНЦЕТО
ПОЧЕТОК НА САБОТНИОТ ДЕН

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



—     101     —

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 молитва 
за помош, за светлина, за сила, за мудрост. Секој ваш здив нека биде мо-
литва“ (Елена Вајт, Пат во подобар живот, стр. 328).
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ИСТОЧНOЦЕНТРАЛНА АФРИКАНСКА ДИВИЗИЈА

УНИИ ЦРКВИ ГРУПИ ЧЛЕНОВИ ЖИТЕЛИ
Бурунди 505 498 193.649 11.866.000
Источнo Конго 336 450 125.519 16.740.259
Источна Кенија 3.582 1.966 616.654 48.346.493
Источна Етиопија 590 363 106.207 99.245.849
Севернo Конго 1.239 892 245.269 30.112.762
Северна Танзанија 2.449 1.634 637.533 33.570.508
Руанда 1.893 668 980.598 12.952.000
Јужна Танзанија 1.239 1.066 200.184 26.163.492
Уганда 1.259 2.425 438.172 45.741.000
Западнo Конго 671 510 342.275 42.741.979
Западна Кенија 3.505 2.277 481.788 21.074.507
Западна Етиопија 429 146 110.378 16.658.151
Додадени полиња 99 254 57.471 14.740.000
ВКУПНО 17.796 13.149 4.535.697 419.926.000

ПРОЕКТИ:
  Изградба на блок студентски дом во медицинскaта школа Мугонеро во Руанда 
 Изградба на станови за персоналот на медицинскaта школа и универзитетот Масоро 
во Руанда
 Изградба на агрикултурен центар во Нчванга, Уганда
 Изградба на повеќенаменска сала на адвентистичкиот кампус во Етиопија
 Изградба на блок спални соби и повеќенаменска сала на кампусот во адвентистичката 
школа Мвата за глуви деца во Кенија
 Изградба на повеќенаменска сала на кампусот при универзитетот Аруша во Танзанија.

21

3
5

6

4


