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Сабота, 4 јули 2020
ДА СТЕКНЕМЕ ИСКУСТВО СО ХРИСТА
„Но, како ќе го повикаат Оној во кого не верувале? А
како ќе веруваат во Оној кого не го слушнаа? А како ќе
чујат без проповедник?“ (Римјаните 10,14)
Христовиот налог на Неговите следбеници да го про
поведаат евангелието на секое човечко создание, ќе доживее
свое исполнување само тогаш кога секој верник кој се надева
на Христовото славно доаѓање ќе почне да проповеда.
Христос има многу малку проповедници кои доживотно се
посветиле на проповедање на евангелието. Меѓутоа, заед
ничките напори на сите верници од проповедалните ќе
овозможи исполнување на Христовиот налог.
Духот на пророштвото кажува: „Душата, откупена и
очистена од гревот, која сите свои благородни способности
ги посветила во служба на Бога, има неизмерна вредност.
Затоа, кога една душа на земјата ќе се обрати кон Бога и ќе
најде спасение од гревот, таа секогаш предизвикува вели
чествена радост на Небото, во присуство на Бога и неговите
ангели, која се изразува со песни на свето победоносно
славење“ (Патот кон Христа, стр. 100).
Само Христос може да го спаси човекот од злото и да го
посвети за славниот бесмртен живот. Тоа славно искуство
човекот може да го доживее само ако со вера го прими Хри
ста во своето срце. Но, може ли човек да Го изневери ако не
слушне за Него? А како ќе слушне ако никој не Го проповеда?
Нашето искуство со Христа течело по тој пат: ние сме пове
рувале во Христа откако сме слушнале за Него преку оние
„кои ни го проповедаа Христа„. Грешниците кои ќе го
искусат тоа спасение, можеби нема да поминат низ теолошки
школи, но тие ќе влезат во Божјето царство затоа што надвор
од теолошките школи слушнале за Христа, и тоа од устите
на неговите следбеници кои им сведочеле за Него.
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Божјиот Дух нека нё охрабри и нека нё поттикне да го
објaвиме Христа на оние кои ќе поверуваат во Него и ќе се
спасат верувајќи во Него.
Сабота, 11 јули 2001
НАЈПРВО ВЕРА, ПА СВЕДОЧЕЊЕ
„И така, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од
Христовото слово“ (Римјаните 10,17).
Несреќите, неправдите и злоделата што се прават на овој
свет се плод на непознавањето на Бога и на неговата
спасоносна Реч. Меѓутоа, проповедањето на Божјата реч
прави, кога со вера ќе ја прими Божјата реч во своето срце,
злодеецот да се преобрати во праведник и грешникот во
свето и ново создание.
Во христијанскиот свет постои огромен недостаток на ве
ра во Бога, а непознавање на Божјите спасоносни вистини,
изразени во Божјата реч, доведува до тоа христијаните да се
изедначат со неверниците. Затоа, таа жална состојба Бог сака
да ја промени и своите деца ги повикува да ја проучуваат
Неговата реч и да веруваат во сё што е напишано во Писмото.
Спасението и своите зборови Бог ги дал бесплатно, како
дар. Тој, како дар ни ја дава и верата со која го прифаќаме
неговото спасение. Исус ни кажува: „Бесплатно добивте,
бесплатно давајте“ (Матеј 10,8).
Духот на пророштвото додава: „Среќата што се бара од
себични побуди, надвор од нашите должности, е непостојана,
несигурна и поминлива; таа брзо исчезнува, оставајќи во
душата чувство на осаменост и тага. Напротив, службата на
Бога донесува радост и задоволство“ (Патот кон Христа, 99).
Ова радосно искуство можат да го кажат оние кои сакаат
да работат за Господа и за своите ближни. Да ја завршиме
верно работата што ни ја предал Господ и да го забрзаме
неговото славно доаѓање, на кое се надеваме сите и по кое
копнеат многу искрени срца.
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Сабота, 18 јули 2020
ИСПРАТЕНИ ОД БОГА
„И како ќе проповедаат ако не се испратени, како што е
напишано: Колку се прекрасни нозете на ноние што проповедаат
мир, кои го навестуваат доброто!“ (Римјаните 10,15).
Кој ќе им каже денес на луѓето дека Бог ги сака и дека за нив
ното спасение го дал својот единороден Син? Кој ќе им каже со
искрено срце дека можат во Бога да го најдат мирот на својата
душа, која ја измачува гревот и ў го загорчува и на онака крат
киот живот? Зар Бог денес нема на земјата свои деца кои би ги
спасил, кои би ги ослободил од гревот и би ги примил вечно
меѓу својот народ? Зар денес нема Неговите верни чеда да станат
да ги обујат „нозете со ревност за Евангелието на мирот“ и да
тргнат кон оние кои ги чекаат да слушнат дека и за нив постои
Спасителот што ги спасува луѓето од гревот и смртта, која е
плата за гревот? (Ефешаните 6,15).
Колку се прекрасни во Божјите очи сите оние што ги посве
туваат своите сили, своите раце, своите нозе и своите усни во
служба на грешниците кои пекаат за да добијат помош. Ова
сведоштво е за оние што на грешниците им го носат
„Евангелието на мирот“, „кои носат добри гласови“.
Како можеме да ја пропуштиме приликата да не учествуваме
во оваа славна предност? Зар ќе ја одбиеме помошта и соработката
на Светиот Дух, кој е спремен да нё води во оваа возвишена
работа и да нё збогати со непроценливо искуство?
Бог нека ни помогне горенаведеното сведоштво да биде и
наше лично искуство.
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Сабота, 25 јули 2020
ДА ПОКАЖЕМЕ РАДОСНА ВЕРА
„Зашто Писмото вели: Секој кој верува во Него, нема да се
засрами“ (Римјаните 10,11).
Верата е дар од Бога, што Бог му ја дава на секој оној што со
искрено срце копнее по Него. Преку верата душата се радува во
својот Бог, со вера го возвишува. Со вера таа се помирува со
Бога и се спасува за вечен живот. Со таква вера Тој го посветува
срцето и го вбројува меѓу оние кои преку верата се посветени
(Дела 26,28). Ваквата вера ја дава Бог како „предадена на светите
еднаш засекогаш“ (Јуда 3).
Со таква вера во срцето никој нема да се засрами во денот на
Христовото славно доаѓање. Но Исус се прашува: „...ќе најде ли
вера на земјата?“ (Лука 18,8). Таа вера, која му дава радост на
нашето срце и го помирува со Бога, им ја должиме на нашите
ближни. Зар да ги лишиме од овој дар кој и самите сме го
примиле како бесплатен дар од Бога? Затоа, да го дадеме овој
Божји дар на оние кои ќе го примат со благодарност и радост.
А такви има околу нас каде и да се завртиме.
Духот на пророштвото вели: „Нашите напори да им служиме
на благослов на другите, и нам лично ќе ни донесат богати
благослови. Токму затоа Бог и ни дал можност да учествуваме
во планот на спасението. Тој на луѓето им осигурил предимство
да добијат дел во божествената при рода и од своја страна да ги
шират благословите врз своите ближни“ (Елена Вајт, Патот
кон Христа, 62).
Бог нека ни помогне да бидеме слични на нашиот Создател
со тоа што сите ќе бидеме негови верни соработници во Него
виот план на спасение, во кое Тој го одредил нашето славно
место.
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Сабота, 1 август 2020
ДА ПОВИКУВАМЕ
„Тој (Андрија) го најде првин брата си Симона и му рече: Го
најдовме Месија, што значи Христос“ (Јован 1,41).
Дали имаш „првин“ најблиски кои ти се многу драги? Оние
со кои со години си живеел во заедница, а не го познаваат својот
Спасител, Месија, Исуса Христа? Малкумина се оние кои немаат
некој свој ближен. Но, веројатно ние имаме стари пријатели, со
кои се познаваме од детството, а знаеме дека сё уште се живи и
дека живеат во одредено место. Што сме направиле за нив, за
да слушнат дека Исус Христос е и нивен Спасител? Колку пати
сме разговарале со нив за Христа, во кого сме го нашле својот
личен Спасител?
Бог очекува лична служба од секој човек на кого му го доверил
сознанието за вистината дадена за ова време. Сите не можат да
бидат мисионери, но сите можат да извршуваат посветена
служба во своите семејства и во своето соседство. Верниците на
месните заедници можат на многу начини да им ја однесат веста
на вистината на оние што живеат околу нив. Еден од најуспеш
ните начини е секој да живее несебичен христијански живот
полн со пожртвуваност.
Да се угледаме на Андреј, братот на Петар и да направиме
онака како што направил тој: да му кажеме на својот брат или
роднина дека сме го пронашле Исуса Христа, Месија кој ги
спасува луѓето од злото, од пороците и смртта. Тогаш Бог ќе го
благослови нашиот труд и ќе го круниса со обратување на ис
крените и гладните за Божјето спасение.
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Сабота, 8 август 2020
ХРИСТОС УМРЕЛ ЗА СИТЕ ГРЕШНИЦИ
„‚Зошто вашиот Учител јаде со цариниците и грешниците?’
Спасителот одговорил: ‚Зошто не дојдов да ги повикам
праведниците, туку грешниците на покајание’“ (Матеј 9,11.13).
Ова е целта на Христовата спасоносна мисија: да ги спаси
грешниците. Затоа да појдеме кај оние кои се свесни дека се под
товарот на гревот, кој ја мачи нивната совест, ја вознемирува
нивната душа и да им кажеме дека имаат силен Спасител кој се
нарекува Исус Христос, кој ги проштава гревовите и кој е во
состојба да прости и да ја исцели душата од зло.
Да не влегуваме во расправа за Бога и за неговото постоење
со оние за кои злото е шега а Бог е предмет на потсмев. На такви
ќе наидуваме во нашата работа со грешниците. Да ги оставиме
таквите и да се свртиме кон оние кои во дното на својата душа
се свесни дека се грешници, но грешници кои посакуваат некој
да им го симне од душата товарот на гревот и да им даде слобода
на духот од злото. На таквите да им кажеме дека тоа можат да
го најдат кај Христа, кој е нивен Создател и Спасител од гревот.
Раскажете им дека Христос го ослободил од гревот вашето срце
и дека ў дал слобода на вашата душа, и затоа денес сте среќни,
слободни и радосни. Искуството што го дава вистината на
Божјата реч делува на грешните срца како мелем на рана.
„Така и оние што ја примиле Христовата милост ќе бидат
готови да принесат секаква жртва за да можат и другите, за кои
Тој умрел, да го примат небесниот дар. Тие ќе сторат сё што
можат, со својот престој на светот, истиот да го сторат што
подобар“ (Патот кон Христа, стр. 62).
Бог нека ми помогне моето искуство на преобратување и
средба со Христовото спасение, со Негова сила, да им го пренесам
и да им посведочам дека и нив Христос ги повикува на покајание,
и за нив Христос страдал и умрел за да имаат и тие вечен живот.
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Сабота, 15 август 2020
МОТИВОТ НА ДУХОВНО ИСЦЕЛЕНИТЕ
„А кога влегуваше во коработ оној кој беше фатен од
бесовите, му се молеше да биде со него. Но не му одобри, туку
му рече: „Оди дома при своите, и раскажи им што ти направи
Господ и како ти се смилува“ (Марко 15,18.19).
Сигурно нема ниту еден меѓу нас а да не страдал од некаква
душевна или телесна мана или болест. Меѓутоа, нашата средба
со Христа ја променила нашата душевна и телесна состојба.
Иако можеби Христос оставил и понатаму да ги носиме
последиците од телесните неволји, за преку нив да нё одржи
крај себе, Тој сепак ја исцелил нашата душевна немоќ и болест.
Тој нас нё ослободил од гревот, кој е и причината за секаква
душевна и телесна немоќ и болест.
Тој нам ни дал слобода повеќе да не грешиме. Тој нас нё
направил среќни и благодарни луѓе. Кога нё ослободил од
гревот, ние сме добиле право да бидеме негови деца, на кои им
го оставил своето ветување дека наскоро ќе дојде по нас да нё
земе во своето небесно царство, во кое нема грев, болести ниту
пак страдања и смрт.
Исцелени во душата и телото од страшните последици на
гревот, да појдеме и ние кај најблиските во нашите семејства,
кај своите роднини и да им кажеме што прави Христос за нас.
Нашето искуство нека им помогне и нека биде охрабрување и
тие да го побараат Христа. Оние што се искрени во своето срце
ќе појдат по Исуса, како што сме тргнале и ние по него кога тој
ја исцелил нашата душа и нашето тело.
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Сабота, 22 август 2020
МОТИВИРАНИ ОД ПРВАТА ЉУБОВ
„Ги знам твоите дела, твојот труд, и твоето трпение и дека
не можеш да ги поднесуваш лошите, туку ги испита оние што
тврдат дека се апостоли а не се, и откри дека се лажливци... Но
имам нешто против тебе, зашто ја остави својата прва љубов“
(Откровение 2,2.4).
Христовите спасоносни начела сестрано проникнуваат во
животот на неговите деца на земјата. Тие се огледуваат во
нивните добри дела, во нивниото трпение заради Христа, во
неподнесувањето на злото кое грешниците го прават и во
избегнувањето на оние кои велат дека се Христови апостоли, а
всушност не се.
Меѓутоа, Спасителот им замерува на своите деца што ја
оставиле својата прва љубов. Што се подразбира под изразот
прва љубов? Од што се состои таа? Тоа е љубов со апостолско
ревнување за Господа и спасување на грешниците. Сите знаеме
колку бестрашно и ревносно сведочеле апостолите и првата
црква за Господа, и покрај неволјите и прогонствата со кои се
соочувале. Божјата реч вака сведочи за нив: „И апостолите со
голема сила сведочеа за воскресението на Господа Исуса Христа“
(Дела 4,33). „А оние што беа расеани (поради неволјите) одеа
проповедајќи ја Божјата реч“ (Дела 8,4). Тоа е таа вистинска
љубов што Исус не може да ја види во нашите срца. Тоа е
љубовта која зборува за добро на другите, љубов која зборува за
Христа, која не им дава мир на верните сё додека не ги спасат
своите души за кои Исус умрел и за кои живее.
Пораката до Лаодикејската црква гласи: „‚Богат сум и се
збогатив, и ништо не ми треба’, а не знаеш дека си беден и
проколнат, сиромав, слеп и гол; те советувам да си купиш од
Мене злато низ оган пречистено, за да се збогатиш; и бела
облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата
твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш. Оние
9

misionski stihovi

што Јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така, биди
искрен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој
го чуе гласот Мој и ја отвори вратата“ (Откровение 3,17-20).
Да ја отвориме вратата на нашата душа за Христовата љубов.
Таа нека ја разгори во нашето срце првата ревносна, апостолска
љубов и да служиме за спасение на нашите ближни.
Сабота, 29 август 2020
НЕСЕБИЧНО ДА СЛУЖИМЕ ВО ХРИСТОВОТО ДЕЛО
„И на ангелот на Смирненската црква напиши му: така
вели Првиот и Последниот, кој беше мртов и еве оживеа: ги
знам твоите дела, скрбта и сиромаштијата - но ти си богат: и
хулењата на оние, кои за себе велат дека се Јудејци, а не се, туку
се сатанска збирштина. Не плаши се воопшто од она што ќе
треба да го истрпиш. Ете, ѓаволот некои од вас ќе фрли в затвор
за да ве искуша, и ќе бидете нажалени десетина дни. Биди
верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот“
(Откровение 2,8-10).
Првиот и Последниот, кој е наш Господ и Спасител, кој беше
мртов поради нас и повторно живее поради нас, нё храбри во
работата за Него да не се преморуваме, ниту да се плашиме од
премор или страдање, кое тој го поминал.
Тој ги знае делата на својата црква и на секое свое земно дете.
Тој ја знае нашата неволја, сиромаштво во добрите дела и во
карактерот, но според нашите земни можности гледа и дека сме
богати во многу нешта. Тој ги знае хулите на лажните христијани
кои отпадниците ги фрлаат врз нас, кои се плашиме од Бога и
го сакаме. Во работата за Него и за оние за коишто Тој умрел и
воскреснал, Тој нё храбри да издржиме до крај. Тој знае дека
смртта е крај на сё на оваа земја, па и на животот на своите де
-ца; но Тој ги храбри своите деца со ветувањето дека ќе дојде по
нив и по оние на кои сме им сведочеле. Тој исто така знае дека
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работата за души е најтешката работа,но и најубавата работа.
Но, Тој исто така знае дека таа работа не може да биде завршена
без неговата милост и помош.
Духот на пророштвото вели: „Единствен начин некој да расте
во милоста е несебично да ја прифати работата што ни ја дал
Христос – според мерката на своите способности да им помага
и да им биде на благослов на оние на кои им е потребна наша
помош“ (Патот кон Христа, стр. 64).
Во работата за Христа и за грешниците ќе нё води Божјата ми
лост, која ќе направи и самите да раснеме во нашиот Господ Исус
Христос. Ние денеска се радуваме што неговото доаѓање на
ближува и што можеме да работиме за спасение на нашите ближ
ни. Можеби ќе треба да поднесеме жртви, да бидеме нажалени, но
на крајот, за нашата несебична служба, ќе добиеме награда – „ќе
ти го дадам венецот на животот“ – вели нашиот Господ.
Сабота, 5 септември 2020
И МАЛИТЕ ДЕЛА СЕ СВЕДОШТВО
„Исус рече: Ни јас не те осудувам, оди си и отсега не греши
веќе“ (Јован 8,11).
Марија Магдалена го доживеала своето спасение во среќната
средба со Христа во Ерусалимскиот храм. Оваа жена имала
срамно и тажно минато, но нејзиното преобратување било
пославно од нејзиното минато. Нејзиното искрено преобра
тување, многу пати подоцна било искрено потврдено со
нејзините свети и благодарни дела. Таа ќе изврши помазание на
Христа пред неговата смрт на патот кон Голгота, а исто така била
и меѓу првите кои се сретнале со Него кога воскреснал од
мртвите (Матеј 26,2; Марко 15,40.41; 16,9).
Со искрено срце да кажеме дека Исус е подготвен да им ги
прости гревовите на сите; тие треба само да дојдат кај него. Да
ги побараме оние кои копнеат да им биде простено и да добијат
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ослободување од злото какво што доживеала Марија Магдалена.
Да ги запознаеме грешниците со нивниот моќен и милостив
Спасител и Господ. Исус ќе ги придружува нашите напори и ќе
го благослови нашиот труд.
Сабота, 12 септември 2020
ИСКОРИСТИ ЈА СЕКОЈА ПРИЛИКА
„И (Исус) им рече: Одете по сиот свет и проповедајте го
евангелието на сите народи“ (Марко 16,15).
Христос дошол на овој свет и умрел за секој грешник. Божјиот
збор ни кажува дека „сите згрешија и ја загубија Божјата слава,
и ќе се оправдаат дарум преку благодaтта Божја, со откупот кој
е во Исуса Христа“ (Римјаните 3,23).
Духот на пророштвото додава: „Не чекајте посебни прилики
или извонредни способности за да почнете да работите за Бога.
Не грижете се за тоа што ќе мисли светот за вас. Ако вашиот
секојдневен живот сведочи за чистотата и за искреноста на
вашата вера, ако вашите ближни се сигурни дека сакате од срце
да им помогнете и да им бидете од благослов, вашите напори
никогаш нема да бидат безуспешни“ (Патот кон Христа, стр. 66).
Да појдеме со ваков дух во светот и да ги побараме оние кои
искрено сакаат да го запознаат својот Спасител. Да не чекаме
„вонредни прилики“ ниту да чекаме да се збогатиме со вонредни
способности, па тогаш да тргнеме на работа која што Исус ни
ја предал.
Нашите прилики и нашите способности се доволни за оние
кои за нашето искрено сведоштво за Христа, Неговата љубов и
жртва ќе сакаат да слушаат и кои со цело срце тоа ќе го примат.
Во оваа насока Светиот Божји Дух ќе ги следи нашите напори,
и Тој ќе им помогне на искрените души да го прифатат нашето
сведоштво за Господа Исуса Христа.
12
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Сабота, 19 септември 2020
СЛУЖБА ОД ЉУБОВ
„Го праша пак, повторно: ‚Симоне Јованов, Ме љубиш ли?’
Петар Му кажа: ‚Да, Господи, Ти знаеш дека Те љубам!’“ (Јован
21,16).
Овој налог е последниот налог на Спасителот што му го
предал на еден од своите ученици. Тој налог се состои во
приготвување на Христовото стадо за вечен живот. Исус тоа му
го објаснил на Петар – како да го води стадото.
Како што пастирот го изведува своето стадо на пасење, така
правеле и Христовите ученици во сите времиња со оние кои Исус
ги споредил со стадо овци. Знаеме дека Спасителот се нарекол
себеси добар пастир, кој својата душа ја положил за своите овци
(Јован 10,11). Во 27. и 26. стих од 10. глава на евангелието според
Јован, Исус додава: „Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги
познавам нив и тие одат по мене. Но вие не верувате (им рекол
Исус на фарисеите), зашто не сте од моите овци.“
Во Светото писмо Исус е наречен Пастир на душите (1.
Петрово 2,25). Тој ја дал својата душа за своите овци. Тој умрел
на крстот за сите луѓе, за да им даде прилика да се спасат. Него,
„Бог на мирот кој преку крвта на вечниот завет го изведе од
мртвите Големиот пастир на овците“ и преку Неговата крв го
направил заветот на спасението за сите оние кои во иднина ќе го
запознаат како свој Спасител од гревот и смртта (Евреите 13,20).
И ние сме пастири на Христовото стадо што талка по овој
свет полн со неверства, зла и страдања. И нам Спасителот ни го
упатил овој налог да го пасеме Неговото стадо кое страда од
гревот и кое со својата смрт мора да ја потврди осудата на
погазениот Божји закон. Затоа Спасителот ни кажува во
Откровението: „Стражи и утврдувај ги оние што се на умирање“
(Откровение 3,2). Смртта е плата за гревот, а гревот навлегол во
сите луѓе и со себе ја донел и смртта. Да го исполниме верно на
логот на Спасителот и Пастирот на нашите души, да ги носиме
на добра паша оние кои немајќи каде да ја најдат, одат во смрт.
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Сабота, 26 септември 2020
ЕВАНГЕЛИЕТО ИМА СЁ ПОГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ
„И видов друг ангел како лета среде небото, кој имаше
вечно Евангелие, за да им благовести на жителите земни, на
секое племе и колено, јазик и народ“ (Откривение 14,6).
Светлината на вистината треба да засвети на секое место, за
да можат душите, кои се во мрак, да се разбудат и да се обратат.
Евангелието треба да се објави во секоја земја и секој град.
Да се организираме во својата класа и да направиме јасни
планови за работата. Таа евангелско-мисионска работа постојано
треба да напредува и да го освојува секој член на класата, за да
можат на тој начин сите активно да се вклучат во евангелската
работа.
Договорете се кој кого ќе го посети и со која цел. Молете се
еден за друг во текот на цела седмица. Следната сабота секој од
вас нека каже искуство кое го доживеал. Разговарајте за тоа што
било добро, а што можело уште подобро да го направите. Секоја
сабота разменете искуства што сте ги стекнале во текот на
седмицата и направете нов и конкретен план.
Ако ви се чини дека некој не ги прифаќа вистините на
евангелието побарајте друго лице, и така правете сё додека не
најдете личност која навистина се интересира за вистината. Еве
два мошне охрабрителни цитати од Духот на пророштвото:
„Вистината победоносно ќе ги одмине оние што ја презреле
и ја отфрлиле. Иако понекогаш се чини дека е забавено, сепак
нејзиното напредување никогаш нема да биде запрено. Кога
Божјата порака ќе наиде на противење, Тој ў дава нова сила за
да го засили нејзиното влијание. Надарена со божествена сила,
таа ќе си расчисти себеси пат низ најсилните бариери и триум
фално ќе ја совлада секоја пречка“ (Делата на апостолите, стр,
601).
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„Покажани ми се градовите кои копнеат по евангелска
работа. Кога вистината за нашето време би се проповедала во
нив истрајно и трудољубиво, тие не би навлегле толку длабоко
во гревот. Според светлината што ми е дадена, знам дека денес
би можеле да имаме илјадници обратени души, кои би се
радувале на вистината, кога ние би го воделе делото според
приликите што ни биле на располaгање“ (Евангелизам, стр. 19).
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