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Сабота, 4 јануари 2020

ДА РАБОТИМЕ ВРЕДНО ЗА ГОСПОДА
„Јас треба да ги вршам делата на Оној што Ме прати додека
е уште ден; зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи“ (Јован 9,4).
Исус до својата тринаесетта година вредно и предано работел во работилницата. Меѓутоа, текстот што го прочитавме
зборува за работата поради која Тој дошол на нашата земја.
Милиони ќе бидат спасени со Неговата работа и жртва. Кога го
напуштил нашиот свет, оставил неколку свои весници преку
кои и понатаму продолжил да работи, сё до нашите денови. Ако
си станал среќен затоа што го познаваш Исуса и ако си ја вкусил
вредноста на Неговата работа, што ќе правиш? Некој бил вреден
работник и тебе те довел кај Христа. А зар ќе можеш да заста
неш празен пред Исуса. Ноќта се приближува. Одненадеж ќе
дојде времето кога никој повеќе нема да може да работи за
спасение на своите ближни. Потруди се и ти да ги направиш
своите ближни среќни, така ќе можеш да им го приближиш
дарот на спасението.

Сабота, 11 јануари 2020

ЕТЕ, ТОА Е ТВОЈАТА ЗАДАЧА
„Јас те прославив тебе на земјата, ја завршив работата која
си ми ја дал да ја работам“ (Јован 17,4).
Колку е прекрасно чувството на задоволство поради извршената работа! Тоа чувство му давало на Спасителот на светот
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нова сила и доверба во небесниот Татко што ќе може да ја испие
и последната чаша за спасение на светот. Така и се случило. Тој
поднел најстрашна смрт и токму според планот на спасение, по
воскресението продолжил да посредува за грешниците. Повеќе
од тоа не требало, ниту можело да се направи. Нашиот дел во
спасувањето на нашите ближни не може да се спореди со Исусо
виот. Нашата задача се состои всушност само во тоа со Него да
ја делиме наградата која би припаѓала само Нему. Ако за своите
ближни работиме најдобро што можеме, ќе имаме голема радост и задоволство. Тогаш за страдањето на таа работа нема да
мислиме. Многу души чекаат на тебе. Само треба да бидеш Бо
жје орудие и ќе ги пронајдеш, а потоа ќе ја делиш со нив радоста
на преобратувањето. Ете, тоа е твојата задача. Дали ќе можеш
наскоро да кажеш дека си ја извршил, или ќе дозволиш твојот
живот само така да прелета, а да не си имал дел во обратувањето на кој било од своите ближни?

Сабота, 18 јануари 2020

РАБОТИ ЗА СВОИТЕ БЛИЖНИ
„А околу единаесеттиот час пак излезе и најде други како
стојат и им рече: ’Зошто стоите тука цел ден без работа?’ Му
рекоа: ’Никој не нё најми’. Тој им рече: ’Отидете и вие во моето
лозје,па ќе ви дадам што ќе биде право’“ (Матеј 20,6.7).
Ние сме народ на последното време, а тоа значи дека е „едина
есет часот“. Ти си работник. Тука нема колебање. Само се поставува прашање меѓу кои работници се наоѓаш - „во чаршијата“:
невработен или во лозјето? Големиот Господар секого од нас го
повикува да работи за своите ближни, а наместо плата ќе примиме дар од вечниот живот. За оние што нема да го прифатат
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повикот и нема да останат во „чаршијата“ пасивни, не грижејќи
се за потребите на загубените души, нема да има награда.
Духот на пророштвото вели: „Тајната на успехот не лежи
ниту во нашето образование, ниту во нашата положба, ниту во
бројот на талантите што ни се доверени, ниту пак воопшто во
волјата на човекот. Свесни за својата немоќ, ние мораме да го
гледаме Христа, и со него, кој е извор на секоја сила и на секоја
добра мисла, ние ќе бидеме послушни и подготвени постојано
да постигнуваме победи.
Колку и да е краткотрајна нашата служба, колку и да е скромна нашата работа, ако го следиме Христа со едноставна вера,
наградата нема да нё разочара. Она што не можат да го заслужат
ниту најголемите ниту најмудрите, можат да го добијат најслабите и најскромните. Небесната бисерна порта не се отвора пред
оние што самите себеси се извишуваат, ниту пред оние со горделив дух. Меѓутоа, таа вечна порта ширум ќе се раскрили кога
ќе ја допре треперлива рака на малечко дете. Благословена ќе
биде наградата на милоста за оние што работеле за Господа со
едноставна вера и љубов.“
Сабота, 25 јануари 2020

ЦЕНИ ГО НЕБЕСНОТО БОГАТСТВО
„Туку собирајте си богатства на небото, каде што ни молец,
ниту ‘рѓа ги уништува и каде што крадци не поткопуваат и
крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето
срце“ (Матеј 6,20.21).
Секој е многу задоволен кога гледа дека работите му напредуваат и носат добра заработувачка. Добро е да се радуваме
кога и други напредуваат во работата. Значи јасно е зошто личната корист претставува најголемо задоволство.
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На земјата сё е привремено. Со смртта престануваат сите
материјални вредности. Спасените нема да понесат ништо од
материјалните добра на Небото, како што ни Илија за време на
своето заминување на Небото не понел ништо друго, освен
својата наметка. Сепак, постои богатство кое ќе сјае низ целата
вечност. Тоа се ѕвездите на круните од верниците работници –
спасените души. И ако не си задоволен што само твоите ближни или банката има многу пари, а ти ги немаш но сакаш, исто
така не биди мирен ниту задоволен што многумина ќе се спасат
и ќе носат ѕвезди сё додека ти не бидеш спасен, а преку тебе и
други ќе носат ѕвезди.
Сабота, 1 февруари 2020

АКО ГО ЉУБИМЕ ГОСПОДА, ЌЕ МУ СЛУЖИМЕ
„А туѓинските синови кои се определија за Господа за да
му служат и за да го љубат Господовото име и за да му бидат
слуги, кои ја почитуваат саботата и не ја онечистуваат и кои
се постојани во Мојот Завет, нив ќе ги доведам на мојата
Света Гора и ќе ги развеселам во Мојот Молитвен дом“ (Исаија 56, 6.7).
И ние до пред извесно време бевме туѓинци на Бога и неговиот народ, а сега сме домашни, среќни Божји деца. Сё уште има
луѓе кои не ја познаваат вистината за Христовото евангелие и
кои мислат дека нашата вера не е за нив. Зар нема некој меѓу вас
што така мислел пред да ја запознае вистината и да се обрати?
Преку своите сведоци Господ и нас нё повикал и ги променил
нашите мисли, го променил нашиот карактер.
Твоите ближни се туѓинци и странци кои не ја познаваат
вистината и ја немаат надежта во спасението. Немаат претстава
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за тоа кој е Бог, што прави и што може да направи за нив во
животот. Дали се молиш на Бога за нив и дали им помагаш да
ја прифатат Божјата реч?

Сабота, 8 февруари 2020

ОДИ ДА ГИ ДОНЕСЕШ!
„Подигни ги очите, обѕрни се: сите се собираат, доаѓаат кон
тебе; твоите синови доаѓат од далеку, ти ги носат ќерките во
прегратки“ (Исаија 60,4).
Ова претставува величествена визија за завршетокот на
Божјето дело на земјата. Црквата на остатокот од 1844. година
го исполнува ова пророштво, бидејќи од тогаш до денес дошле
многу луѓе од сите народи, раси и сталежи, обратувајќи се и
предавајќи му ги своите срца на Бога. Денес Господ има милион
ски народ кој му ја објавува на светот последната вест на Христовото евангелие. Сега, кога секој од нас би презел дел од товарот во објавувањето на веста, секое суштество на земјата за
кратко време би било известено и запознаено со Божјата волја
и планови. Непријателот на спасението сака и ти да не работиш
во собирањето на остатокот на Божјите деца од светот. Тој сака
да те увери дека тоа треба да го стори некој друг а не ти. И така,
тој се обидува да го прелаже секој поединец во црквата. Божјите синови и ќерки од светот треба да се „носат во прегратки“,
бидејќи самите не се доволно силни да дојдат.
Поттикнат од Светиот Дух, кој ќе ја работи таа работа денес?
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Сабота, 15 февруари 2020

УКАЖИ ИМ ДРУГИТЕ НА ДОБРИОТ ПАТ
„Нека знае дека оној, кој ќе го врати грешникот од неговите заблуден пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие
мноштво гревови” (Јаков 5,20)
На секој што ја вкусил Неговата добрина и милост, Бог му
доверува света и благородна задача – да ги доведува душите
оптоварени со грев кај Господа. Грешниците се предмет на Христовото најголемо внимание и љубов. Тој ги сака и подготвен е
да им ги прости сите гревови и од нив да создаде нови суштества кои не грешат. Колку е голема Божјата добрина и милост,
Неговата најважна особина, кон нас грешниците? Преку најголемата жртва на својот единороден Син, Тој ги покрива гревовите на грешниците. Славата за милоста и спасението му припаѓа нему, но Тој сака да ја сподели со тебе, кој ги враќаш грешниците од нивниот лош пат и ги запознаваш со Него. Големо
било Божјето трпение и труд кој ги вложил Бог во тебе. Зар не
е потребно и ти да се трудиш трпеливо и да работиш трудољубиво додека не ги вратиш луѓето од нивниот погрешен пат?
Биди истраен и работи со љубов и ќе ги видиш плодовите на
својата работа за добро на своите ближни.
Сабота, 22 февруари 2020

ДА СЕ ПОУЧИМЕ ОД МРАВКИТЕ
„Четири нешта се мали на земјата, но се помудри од мудрите; мравките нејаки суштества што лете ја приготвуваат храната за себе“ (Мудри изреки 30,24.25)
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Сигурно сме ги набљудувале малите и вредни мравки. Сме
се прашувале: „Како може толку мали суштества да направат
толку голем мравјалник или како можат да си обезбедат храна?“
За да донесе еден грам материјал за мравјалникот или грам
храна, мравката мора да оди по тој грам десет пати. Има мравјалници кои се тешки преку дваесет килограми. Тоа никогаш
не би можела да го направи една мравка или неколкумина од
нив; затоа сите работат за да изработат многу.
Драги брате и сестро, ние сме како мравки во однос на големото дело кое треба да го извршиме пред да дојде нашиот Спасител. Поединец или неколкумина не би можеле многу да сторат
за да се доврши делото на спасение; потребно е сите, без исклучок, да појдеме на работа носејќи го својот од Бога одреден
товар. Погледни ги мравките, посматрај ги како работат и научи се и ти да работиш вредно како нив.

Сабота, 29 февруари 2020

ДА СЕ МОЛИМЕ И ЗА БЛИЖНИТЕ
„И сё што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете“ (Матеј 21,22).
Сигурно повеќе пати сме ја искусиле вистинитоста на ова
Исусово ветување. Повеќето би можеле да раскажат како Бог
одговорил на молитвата исполнувајќи ја потребата за која сме
го молеле. Многумина никогаш нема да ја заборават Божјата
рака која им помогнала како одговор на молитвата, било да се
работи за материјални проблеми, здравје или заштита. Кога
еднаш сме искусиле дека Семожниот Бог нё слуша, тогаш излегуваме повторно пред Него со нови потреби и со засилена вера
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дека Тој повторно ќе нё услиши. Нашите земни потреби се
толку големи те постојано би можеле да се молиме само за нив.
За да не се случува тоа Исус вели пред сё да го бараме Божјето
царство и правдата Негова, а друго ќе примиме заедно со тоа.
Ако сум вистински христијанин, нема да се грижам само за
своето спасение, туку со жар ќе го молам небесниот Татко за
моите ближни и тоа толку долго додека не примам одговор.
Оној што секој ден се моли за спасението на некој свој ближен,
стекнува секогаш нови искуства во спасувањето на ближните.
Ако немаме други способности и можности за спасување на
нашите ближни, ни останува молитвата која е најсигурното
средство во спасување на душите.

Сабота, 7 март 2020

НАШЕ Е ДА СЕЕМЕ
„А посеаното на добра земја е оној, кој го слуша словото и
го разбира; кој навистина раѓа плод и донесува: едниот стократно, другиот шеесет и другиот триесет” (Матеј 13,23)
Кај пченицата и другите билки Бог поставил закон секое
стебло да донесува многукратно поголем плод семиња од она
што е посеано. Врз основа на тоа, сите живи битија имаат доволно храна. Колку е прекрасно што едно посеано зрно на добра
земја може да донесе триесет, шеесет или сто нови цврсти зрна!
Спасителот на светот сака ова да се оствари и на духовно поле
– еден спасен да донесе спасение на уште многу други. Од ова
јасно произлегува дека тоа ќе се случи со секој оној што е прет
ставен со семето посеано на добра земја.
Ние читаме дека многу луѓе кај Христа довеле и по неколку
стотици драгоцени души и со радост се одушевуваме кога ги
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слушаме тие искуства. Зар секогаш ќе слушаме само за успехот
и радоста на другите? Бог нека ни помогне ова семе кое нашло
плодна почва во нашето срце и каде и да падне, да биде исто
така благословено!

Сабота, 14 март 2020

ДА ИМ СВЕДОЧИМЕ НА РОДИНИТЕ
„Тогаш двајцата го прашаа Лота: ’Кого имаш уште тука,
синови и ќерки, сё што имаш, изведи ги од местово! Зашто
ние ќе го истребиме местово...’”
Живееме во време на постојан пад на моралот. Она што некогаш беше невозможно да го слушнеме, да го видиме и да го
доживееме, денес стана обична појава. Светот е преполн со со
домски гревови, кои ни зборуваат дека времето на Божјиот суд
е пред вратата, „... време да се даде плата на слугите твои и да се
уништат оние што ја уништија земјата“.
Голема е сличноста на нашето време со Лотовото. Тоа мора
да нё натера да направиме сё што можеме за спасение на нашите роднини и ближни. Бог те поставил среде твоите роднини и
те повикал не само поради твоето спасение, туку и поради нивното. Не спиј мирно сё додека те опкружуваат роднините и
ближните кои пропаѓаат во светот. Божјиот глас те повикува и
тебе, како некогаш што го повикал Лот, да ги повикаш оние во
твојата средина да го напуштат гревот и да не се поведуваат по
светот кој пропаѓа.
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Сабота, 21 март 2020

БОГ ДАВА СИЛА ЗА СВЕДОЧЕЊЕ
„Како што човекот, тргнувајќи на пат, ја остави својата ку
ќа и ги овласти своите слуги, секому му ја одреди неговата
работа, а на вратарот му нареди да бдее“ (Марко 13,34).
Секому што ќе се придружи на неговата црква, Бог му доверил некоја работа. Оној што дава способност, дава и служба
според тие способности. Можеби некој смета дека нема доволно дарови за служба. Или можеби понекогаш ни се чини дека
не сме примиле во црквата служба според нашата способност.
Но никој не треба поради тоа да се обесхрабри. Секој може да
придонесе за Божјето дело и да земе учество во службата за
Господа.
Постои работа што Господ му ја доверил на секој верник, во
сите времиња. Тоа е должност која еднаш сме ја примиле и никој никогаш не може да ни ја одземе; во исто време оваа должност и служба е највозвишена од сите должности во црквата и
надвор од неа. Тоа е најпрекрасната работа – да ги водиме човечките созданија кај Христа.
Додека размислуваш за должностите што не се ги примил,
најголемата служба што директно ја примаш од Господа, останува необјавена. Но, ако верно и истрајно ја извршуваш, ќе
бидеш среќен. „И колку е пошироко подрачјето на нашето
влијание, можеме да правиме сё повеќе добра. Кога сите што
тврдат дека му служат на Бога би го следеле Христовиот пример,
применувајќи ги начелата на законот во својот секојдневен
живот, и кога секое нивно дело би сведочело дека го љубат Бога
повеќе од сё и своите ближни како самите себе, тогаш црквата
би имала сила светот да го стави во движење“ (Елена Вајт).
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Сабота, 28 март 2020

СЕТИ СЕ ДЕНЕС И НА ТВОИТЕ БЛИЖНИ
„Тогаш Исус им рече: ’Вистина, вистина ви велам: ако не го
јадете телото на Човечиот Син и не ја пиете неговата крв, не
ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата
крв, има вечен живот; и јас ќе го воскреснам во последниот
ден” (Јован 6,53.54)
За нас адвентистите, обредот Господова вечера, претставува
голема радост. Сите оние што земаат учество во овој обред и се
чувствуваат достојни да го примат лебот и виното, нека му се
заблагодарат на Господа за тоа. Да се примат овие симболи е прв
видлив знак и доказ дека е примиме и вечен живот кога Исус
ќе дојде по втор пат. Тоа е причината што денес можеме да бидеме посебно среќни.
Но, можеме ли да бидеме сосем среќни што сме само ние
спасени и што само ние се приготвуваме да го дочекаме Исуса?
Зар нема денес, повеќе од која било друга сабота, да размислуваме и да се молиме за оние кои не ги примаат овие симболи
на спасението, кои можеби и не знаат ништо за тоа?
Кога ќе учествуваат со тебе во обредот вечера Господова и
некои од оние кои денес не учествуваат?
Дали размислуваш за тоа како да ги донесеш кај Христа?
Дали се молиш за нив?
И тие треба да го запознаат Христа. И тие треба да се напојуваат од изворот на неговата мудрост и да го јадат неговото тело
– односно да ја проучуваат Библијата секој ден. Христос сака да
го промени и нивниот карактер. И тие треба да научат да се
борат против гревот. И тие треба да се подготват за славните
настани што претстојат. И тие треба да станат свесни за благословите што произлегуваат од заедницата со Бога.
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Брате, сестро, дали копнееш и твоите ближни да бидат денеска со тебе? Тогаш моли се сесрдно за нив! Моли се со сето
свое срце, со сета своја душа?
Размислувај за ова и Бог нека те поттикне и нека те води да
го оствариш ова со помошта на Светиот Дух!
Бог нека го отвори патот пред тебе за да може уште следната
сабота да дојде некој твој ближен заедно со тебе да го слави
Господа во црква!
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