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уводни зборови
Сабота, 3 јули 2021
Зошто се сомневате?
„А Тој им рече: ‘Зошто сте толку плашливи, маловерни?’
Потоа стана, им се закани на ветровите и на морето, и настана голема тишина“ (Матеј 8,26).
Божјата моќ преку верата влегува во животот на еден
христијанин. Кога се сомневате, тоа покажува дека сё уште не
го познавате Бога како што треба. Ако во вашиот молитвен
живот се вовлече сомнеж, вие се откажувате од најголемата
можна сила што Бог може да ви ја даде. Без вера, невозможно
е да му се угоди на Бог (Евреите 11,6). Бог никогаш не го поддржува сомнежот. Исус ги прекорувал оние што не можеле да
веруваат. Тој доволно им се открил Себеси на Своите ученици,
за да можат да му веруваат во време на потреба.
Бог сака да го изгради твоето разбирање за неговиот карактер до точка каде што твојата вера ќе има доволно доверба во
Него во секоја ситуација. Во моментот кога ќе се свртиш кон
Него со искрена посветеност да те ослободи од твоите сомнежи, Бог ќе ги дочека тие сомнежи со откривање на Неговата
личност и тоа ќе те увери во Неговата верност. Кога Томас се
сомневал, Исус му се открил на таков начин што исчезнало
секое сомневање (Јован 20,27). Недостатокот на вера можеш
да го решиш само во присуство на Бога. Тој мора да ти се
открие на таков начин што ќе го отстрани сомнежот. Исус го
сторил тоа за своите ученици. Тој ги вклучи во постојана заедништво со себеси, и на тој начин растела нивната вера. Тој
ги поучувал и тие доживеале големи чуда, мали чуда и на
крајот неговото воскресение. Откупувањето на светот делумно се засновало и врз нивната доверба во Христа.
Што сака Бог да стори во животот на оние околу тебе, а
зависи од твојата доверба во Него и од отстранувањето на
сомнежите?
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Сабота, 10 јули 2021
Незамисливо
„И кога седеа и јадеа, Исус им рече: ‚Вистина ви велам: еден
од вас, што јаде со Мене, ќе Ме предаде‘“ (Марко 14,18).
Сигурно, јас никогаш не би го предал Господа! Секој ученик
со големо убедување ветил дека ќе му биде лојален, предан на
Христа. Додека тие заедно го поминувале времето таа вечер,
во удобноста и безбедноста на горната просторија, во присуство на Господа, учениците не можеле да замислат да се
случи ништо друго. А сепак, Исус ги погледнал и рекол: „Еден
од вас, што јаде со Мене, ќе Ме предаде“. Како било можно тие
да поминат такви моменти со Спасителот, а кратко потоа да
доживеат да го предадат и духовно да паднат?
За време на големиот притисок во Гетсиманија и на крстот,
учениците направиле нешто за кое никогаш не можеле да
поверуваат дека ќе го направат. Тие не можеле да замислат
колку е суров и полн со омраза светот околу нив кон нивниот
Господ. Исус ги предупредувал дека светот ќе ги мрази затоа
што го мрази Него (Јован 15,18-21, 16,33). Но, само Исус ја
знаел сета длабочина на искушението со кое ќе се соочи. Во
момент на големо искушение, срцето прави неверојатни работи. Светото писмо го предвидело дека Јуда ќе го предаде
Исуса, и покрај тоа што поминал повеќе од три години со
Него. Но, и Петар ќе се откаже од Него и сите ќе го напуштат.
Колку брзо околностите во вашиот живот можат да се
променат од сигурноста и мирот во горната просторија во
суровата реалност на Гетсиманија и крстот. Чувајте го своето
срце. Слушајте го нежното предупредување на Господа: падот
што им се случил на неговите први ученици може да ти се
случи и на тебе. И ти можеби ќе доживееш да го направиш
истото: да го оставиш Исуса, исто како што го направиле тоа
учениците. Ако Исус ве предупредува околу некоја област од
вашиот живот, сериозно слушајте го неговиот глас уште денес.
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Сабота, 17 јули 2021
Нажалена душа
„Па им рече: ‚Душата Ми е до смрт нажалена; останете тука
и бидете будни!‘“ (Марко 14,34)
Кој може да ја знае длабочината и интензитетот на Божјото
срце? Никој не може да ја измери Неговата тага над непокајаниот грешник или Неговата радост заради духовен бунтовник
кој му предава сё. Можеме да почнеме да разбираме мал дел
од ова кога ќе станеме учесници во Неговото дело на споделување на безусловната љубов со другите.
Учениците не биле свесни за длабоките емоции што ги
покажал Господ додека го носеле товарот на целиот свет. Тој
го споделил тоа со нив, но тие некако не биле свесни за таа
длабока агонија што се одвивала во Христовото срце. Учениците честопати биле дезориентирани кога станува збор за
Христовите чувства. Кога им се радувал на децата, учениците
се обиделе да ги истераат (Лука 18,15-16). Кога Исус покажал
сочувство кон една жена што живеела во грев, тие се однесувале збунето (Јован 4,27). Кога Исус плачел поради безнадежноста на оние кои се соочувале со смрт, неговите најблиски
пријатели тагувале како Исус да нема моќ да ги воскресне
мртвите (Јован 11,1-44).
Но, ти можеш да избереш да бидеш чувствителен спрема
Божјото срце. Додека бараш да ги разбереш Божјите чувства,
Тој може да сподели некои од нив со тебе. Кога си опкружен
со луѓе, Бог може да ти помогне подобро да разбереш што
чувствува кон нив. Кога ќе видите како некој друг страда, можеш да го осетиш и сочувството што го имал Исус. Кога
грешниците се враќаат кај Бога со покајание, можеш да ја
споделиш радоста на Отецот. Кон злото ќе реагираш како што
реагирал Христос. Ако останеш буден и истраен во молитвите, подобро ќе го разбереш Божјото срце.
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Сабота, 24 јули 2021
Продолжете со Бога
„И штом се оддалечи малку, се фрли на земја и се молеше,
за да Го одмине овој час, ако е можно“ (Марко 14,35).
Некои христијани се задоволни со површен однос со Христа. Други сакаат да ги споделат најсветите моменти со Него.
Ноќта кога Исус ја помина во света молитва во Гетесиманската градина, луѓето реагирале на различни начини. Имало и
такви кои не биле сосема свесни дека Исус воопшто е во градината. Тука бил и Јуда, кој знаел каде е Исус, но тој бил премногу зафатен со своите планови за да му се придружи. Другите ученици биле во градината со Исус, но заспале. Исус им
кажал колку е важен тој момент, но тие не го разбрале. Таму
бил и тој тесен круг ученици, Петар, Јаков и Јован. Почнале да
се молат со Него, но исто така не ја разбирале важноста на тие
моменти. На крајот, Исус останал сам на молитва. Тој отишол
подалеку од Неговите ученици и се молел долго. Во најважниот момент на посредување во историјата на човештвото, никој
не бил подготвен да се здружи со Христа и да бдее заедно со
него.
Низ историјата, Бог трагал по оние што се подготвени да
му предадат сё и кои ја разбираат Неговата желба да го спаси
светот. Понекогаш Бог се чудел што нема никој кој би сакал
да оди со Него (Исаија 63,5, 59,16). Се чини дека пророците се
разбрале повеќе од другите, бидејќи додека општеството
функционирало како ништо посебно да не се случува, тие
тагувале и плачеле над она што Бог се подготвувал да го направи.
Бог ве повикува на подлабоко искуство во молитва. Ако си
подготвен да бидеш личност што Исус ќе ја поведе во неговите најсвети моменти, ќе доживееш мигови што само ангелите ги доживеале кога го придружувале Исуса таа вечер во
Гетесиманската градина.
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Сабота, 31 јули 2021
Клучен момент
„Бидете будни и молете се да не паднете во искушение: духот е бодар, но телото е слабо“ (Марко 14,38).
Понекогаш твојот дух бара моќ над твоето тело. Ти знаеш
што бара Господ од тебе, но телото силно вика барајќи исполнување на своите желби. Постојат моменти кога и сонот треба да биде скусен, дури и ако си бил изнемоштени, бидејќи би
било погрешно да одмораш во такво време. Кога Господ те
повикува да бдееш, да стражариш и да се молиш, многу е важно да се покорувате.
Додека Исус се молел во Гетсиманија, Тој знаел дека наближува клучниот миг од Неговата служба. Тој бил свесен дека
пеколни легиони ја црпат целата своја сила за да го победат.
Ако некогаш постоел критичен момент, клучен момент, неговите најблиски пријатели да го поддржат во молитва, тогаш
тоа било во тие судбоносни мигови. Исус им рекол дека е
страшно потресен, дури и до смрт. Марко кажува: „И го обзеде тага и голема мака“ (Марко 14,33). Грчките зборови што се
употребени овде буквално значат дека Исуса го обзело „чувство на застрашувачко изненадување“. Нешто почнало да се
случува со него! Сигурно можеле да го почувствуваат тоа во
Неговиот глас и итноста на Неговото барање и, секако, би
можеле да најдат сила да го послушаат неговото барање. А
сепак, ги најде како спијат. Немало оправдување. Заспале во
клучниот момент од историјата на човештвото, не еднаш,
туку трипати!
Исус ги повикал да му се придружат во она што тој го правел. Можеби и тебе може да те повика да бдееш и да се молиш
еден час. И ти можеш да ги напуштиш своите физички потреби и желби за да се молиш со Него. Можеби треба да ја напуштиш удобноста на својот кревет или на домот. Можеби
дури и да ја жртвуваш својата сигурност за да бидеш со Исуса. Настојувај да ја ставиш секоја физичка желба под контрола на Светиот Дух, за ништо да не може да застане на патот да
се исполни она што Бог го бара од тебе.
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Сабота, 7 август 2021
Соочување со неуспех
„И им рече Исус: ‚Сите ќе се соблазните заради Мене во
оваа ноќ, зашто е напишано: ,Ќе го удрам пастирот и ќе се
разбегаат овците‘“ (Марко 14,27)
Додека го следите Исуса, ќе се соочите со моменти на голема неволја. Понекогаш ќе се чини дека сё се свртело против
вас, за да ве натера да паднете. Вие не сте ја предизвикале таа
ситуација, но тоа се случило поради противење или интензитет на вашите околности. Без оглед на сё, резултатот бил вашиот пад. Учениците се соочиле со силно противење кон
нивниот Господ што сите доживеале пад во таа ноќ кога
Христос бил распнат.
Петар се пофалил дека е невозможно тој да го напушти
Исуса. А сепак, Исус ги предупредил своите ученици пред
падот дека ќе токму тоа ќе се случи. Писмото го претскажало
тоа. Бог отсекогаш знаел дека учениците ќе го напуштат Неговиот Син; Тој не го доживеал тоа како изненадување. Но,
Тој, исто така, обезбедил решение по падот, правејќи ги Негови моќни апостоли, кои смело го проповедале евангелието,
правеле чуда, ги учеле другите пренесувајќи им ја радосната
вест. Подоцна, кога воскреснатиот Господ го сретнал Петар
крај брегот, Тој не побарал од Петар потврда за покајанието,
туку потврда за неговата љубов (Јован 21,15-17).
Можеби се плашиш дека твојот пад го дочекал Бога неподготвен. Можеби и ти си ветил, како Петар, дека ќе застанеш
покрај Господа, а сепак си потклекнал. Бог бил целосно свесен
за тоа што ќе се случи во твоето искуство, како што бил во
случајот со апостолите. Тој секогаш дава решение за нашите
неуспеси, грешки и гревови. Немој да мислиш дека твоите па
дови се поголеми или посложени, за Бог да не може да се справи со нив. Ако се соочуваш со предизвици, кои се чини како да
ги надминуваат сите твои сили, не обесхрабрувај се. Бог знае
сё однапред и секогаш има решение (1. Коринќаните 10,13).
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Сабота, 14 август 2021
Предоцна!
„И дојде по третпат и им рече: ‚Сё уште спиете и почивате!‘
Доста е, часот дојде!“ (Марко 14,41)
„Доста е!“ Колку ли учениците биле погодени од овие зборови! Им била дадена можност да ги споделат светите моменти со Исуса, а тие пропуштиле да го сторат тоа. Овој пат, дури
и Петар немал одговор.
Исус им простил, и тие подоцна доживеале Бог толку моќно да работи преку нивниот живот, но оваа единствена можност била пропуштена. Ангели, а не Неговите ученици, го
тешеле Спасителот таа осамена ноќ додека Тој се подготвувал
да оди на крстот. Писмото кажува дека учениците подоцна
биле многу ревносни во молитва, но сеќавањето на оваа ноќ
им останала до крајот на животот.
Како и учениците, и ние имаме единствени можности да
му служиме на Господа. Сега е време кога Исус ви нуди да се
обедините со Него во позитивно влијание врз животот на
другите луѓе. Ако сте преокупирани со вашите сопствени
потреби, ќе ги пропуштите благословите за споделување и
учество во оваа божествена активност.
Бог е милостив; Тој простува и дава други можности. Тој
дури може да ги искористи нашите падови и да изведе сё на
добро, но најважно е да одговориме со послушност секогаш
кога ќе почувствуваме повик од Бог. На Бога не му треба нашата послушност; Тој има безброј мноштво ангели подготвени да ја извршат Неговата волја и да ги извршуваат Неговите
заповеди. Ние сме тие што губиме секогаш кога не успеваме
да го направиме она што Бог го посакува во нашиот живот.
Одговори веднаш кога Бог ти зборува. Неговата волја за
твојот живот е најдобра, совршена и води кон исполнет живот.
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Сабота, 21 август 2021
Водени од Светото Писмо
„‘Но, Писмата треба да се исполнат!‘ Тогаш, сите Го оставија и се разбегаа“ (Марко 14, 49б-50)
Понекогаш, во тешки периоди од нашиот живот, единствената утеха што ја имате доаѓа од Бога. Исус се соочил со сурова неправда во непријателски свет, но можеби неговата најдлабока болка потекнува од напуштањето и предавството од
страна на неговите пријатели. Што можело да го одржи во
толку тешко време? Исус нашол утеха во Светото Писмо (Матеј 26,20 – 25,31). Писмото ја одржувало перспективата на
Спасителот, давајќи му цврсто убедување дека сё што доживеал е дел од божествениот план. Исус можел да продолжи да
верува, бидејќи Светото писмо го уверувало дека Отецот држи
сё под контрола.
Божјиот збор може да ве води на ист начин. Ќе има моменти кога настаните околу вас ќе ве збунат. Оние на кои ќе се
потпрете ќе ве изневерат. Други може да ве напуштат. Ќе бидете погрешно разбрани и критикувани. Во овие моменти на
неволја, кога вашата посветеност и послушност се ставени на
голем испит, мора да дозволите Светото Писмо да ве води и
теши. Никогаш не дозволувајте неверувањето да одреди што
да направите. Свртете се кон Светото Писмо и дозволете му
да ве пренасочи кон Бога и кон Неговото дело.
Уште како млад Исус добро ја познавал содржината на
Светото писмо. Никогаш не бил изненаден од настаните: живеел со доверба, затоа што Светото писмо го подготвувало за
сето она со што се соочувал. Ако се задлабочуваш секојдневно
во Божјиот збор, секогаш ќе бидеш подготвен во време на
криза. Твојот фокус секогаш ќе биде насочен кон Бога и Тој
сигурно ќе те води низ сите тешки времиња.
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Сабота, 27 август 2021
Искушани а сигурни
„И рече Господ: Симоне, Симоне, ете, сатаната побара да ве
просее како пченица, но Јас се молев за тебе, за да не се намали твојата вера. А ти, кога еднаш ќе се обратиш, зацврсти ги своите браќа!“ (Лука 22,31-32)
Исус многу го сакал Петар. Му се обратил посебно кога
рекол: Ете, сатаната побара да ве (множина) просее како пченица. Но, јас се молам за тебе (еднина) да не престане твојата
(еднина) вера. А ти (еднина) кога ќе се обратиш, утврди ги
своите браќа. Дури и кога Христос се соочувал таа вечер со
скоро апсење и распнување, тој одвоил време да го охрабри
Петар за она што следува! Тој го уверил дека Бог поставил
граници за влијанието на сатаната. Тој изразил уверување
дека, иако верата на Петар може да ослабне, тој ќе надвладее,
до тој степен што ќе ја зајакнува верата на другите. Бидејќи
сам Исус посредувал за Петар, Петар можел да падне во еден
момент, но неговиот живот на крајот ќе биде живот на победник.
Исус е целосно свесен за секое искушение низ кое поминуваш и Тој е подготвен да те избави (1. Коринќаните 10,13). Тој
посредува за тебе исто како што посредувал за Петар (Римјаните 8,34, Евреите 7,25). Искушението може да дојде над тебе
одеднаш и ненадејно, но Исус веќе посредувал за тебе пред
Отецот во твоја корист. Запомни дека искушението не е грев.
Кога ќе дојде искушението, истиот момент сврти се кон Христа. Тој ќе те зајакне и охрабри и ти ќе го надминеш искушението, затоа што Исус победил сё со што можеш да се соочиш
на овој свет (1. Јованово 4, 4). Кога ќе бидеш во искушение и
ќе излезеш зајакнат со Христовото посредување, ќе можеш да
ги храбриш и другите. Ако сега се бориш со некое искушение,
запомни дека Исус посредува за тебе во овој момент. Биди
храбар, истрај и ќе победиш!
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Сабота, 4 септември 2021
Прослава пред победа
„И откако испеаја песна, излегоа на Маслиновата Гора“.
(Марко 14,26)
Пеењето песна е прославување на Господа. Во Стариот Завет, за време на владеењето на царот Јосафат, Божјиот народ
се соочил со навидум непремостлива пречка, со непријател
решен да ги уништи. Сепак, Бог ги уверил да застанат и да го
гледаат спасението од Господа (2. Летописи 20,17). Народот од
племето Јуда поверувал во Бога. Нивната војска ја предводеле
пејачи, кои го славеле Бога за ветената победа и победата навистина била извојувана. Кога цар Давид ја водел поворката
донесувајќи го ковчегот на заветот во Ерусалим, тој го славел
Господа со сета своја сила (2. Самоилова 6,12-23). Похвала на
Давид му беа угодна на Господа, и Божјето моќно присуство
му носело победа на Давидовото царството над секој непријател.
Исус се движел од Гетсиманија кон крстот, каде што требало да се изврши најголемата Божја победа. Тој ги водел своите
ученици во пеењето на химни. Учениците скоро целосно
потклекнале пред искушението, Исус наскоро ќе биде сурово
убиен, но сепак – Тој инсистирал на тоа да го слави Бога со
песна. Нивната благодарност и похвали гледале високо над
крстот, кон конечната Божја победа. Благодарењето и славењето нема свој темел во моменталните околности, туку во природата на Бога, кој е достоен за доверба.
Треба да се радуваш кога Бог ќе те повика во делото на
Неговото царство, затоа што знаеш дека победата е сигурна.
Не се фокусирајте на проблемите, падот и неуспесите на другите. Фокусирај се на Божјото верување во победата. Ако ти е
тешко да го фалиш Бога со песна во срцето додека му служиш,
тоа можеби се случува затоа што твојот фокус не е на Бога,
туку на твоите околности.
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Сабота, 11 септември 2021
Господ оди пред вас
„А по Моето воскресение, ќе отидам пред вас во Галилеја“
(Марко 14,28)
Бог никогаш не те испраќа сам во некоја ситуација. Тој секогаш оди пред своите деца, како што го правел со синовите
на Израел, додека ги водел во столб од облак дење и столб од
оган ноќе. Ти не си во неговата служба, а неговата војска да е
таму некаде во туѓа и непријателска ситуација. Тој секогаш
предводи во секоја ситуација со која се соочуваш. Бог никогаш
не е изненаден од твоите искуства. Тој секогаш е таму многу
порано. Тој е подготвен да одговори на секоја потреба, затоа
што Одел пред тебе и точно знае што е неопходно на твоето
духовно патување (5. Мојсеева 31,8).
Не само што Бог оди пред тебе, туку Тој стои покрај тебе и
зад тебе, давајќи ти заштита и утеха (Псалм 139,7-12). Исус
знаел дека Неговите ученици можат да бидат целосно поразени по Неговото распнување, па ги уверувал пред да се случи
тоа, без оглед каде ќе бидат, можат да бидат сигурни дека Тој
бил таму пред нив. И Павле искусил слично убедување (Дела
18,9; 23,11). Во најзбунувачки околности, неговиот Господ бил
присутен!
Ако минуваш низ тешко време или збунувачки околности,
знај дека твојот Господ оди пред тебе и дека е со тебе. Тој е
целосно свесен за она со што се соочуваш и активно дејствува одговарајќи на твоите потреби. Ти не можеш да одиш некаде каде што нема да го најдеш Христос како те чека да му се
придружиш. Дури и кога ќе се соочиш со смртта, можеш да
бидеш сигурен дека Тој поминал по тој пат пред тебе и дека
триумфално победил. Како Божјо дете, најди свој одмор во
сознанието дека твојот Спасител оди пред тебе и дека оди
заедно со тебе низ секое искуство од твојот живот.
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Сабота, 18 септември 2021
Ова е твојата мудрост
„Пазете ги и вршете ги: тоа ќе биде, во очите на народите,
ваша мудрост и ваша разумност“ (5. Мојсеева 4,6).
Мудроста не се состои во тоа колку знаете за светот, туку
колку добро го познавате Бога. Човечката проникливост нема
да ве направи мудар. Целта на Бога да создаде народ за Себе
била да му ја покаже Својата мудрост на светот преку послушноста на Неговиот народ (Захарија 8,23). Бидејќи Израелците
го следеле Бога, Тој ги благословил, а мудроста на послушноста кон Бога била очигледна за сите.
Бог ти дава еднакви можности да го засноваш својот живот
на Неговата мудрост. Кога неверниците донесуваат важни
одлуки, тие мора да се потпрат на сопственото знаење и разбирање. Ти, како христијанин, имаш пристап до Божјата мудрост. Божјиот Дух е подготвен да те води (Јован 16,13). Светиот Дух ќе ги отвори твоите очи кон вистините на Светото
Писмо за да можеш да гледате на светот околу себе од Божја
перспектива. Само Бог ја гледа иднината, така што само Тој
може да те води во донесувањето правилни одлуки.
Додека му дозволуваш на Бога да го насочува твојот живот,
оние околу тебе ќе видат вистинска мудрост, мудрост што не
е од светот, туку од Бога. Другите ќе бидат збунети од ситуацијата во нашиот сложен свет, но Бог сигурно ќе те води кон
правилни одлуки за тебе. Твоето семејство ќе биде благословено, затоа што донесуваш мудри одлуки. Твоите пријатели
ќе имаат мудар советник на кој можат да се обратат за помош.
Твојот живот на послушност ќе покаже мудрост додека му
дозволуваш на Светиот Дух да биде твој Водич.
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Сабота, 25 септември 2021
Смртта носи многу плод
„Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само; а ако умре, донесува
многу плод“ (Јован 12,24).
Некои работи треба да умрат за да бидат продуктивни.
Некои семиња нема да прераснат во растение ако не замрзнат
во текот на зимата. Исус знаел дека Неговата смрт ќе му донесе спасение на светот.
Во моментот кога си станал христијанин, твојата грешна
природа умрела (Римјаните 6,6), но останале грешните аспекти во твојот карактер, кои немаат волја да бидат погребани.
Дали пред да станеш христијанин си бил насочен кон себеси?
Можеби ќе откриеш себичност во својот живот кога сакаш да
го споделуваш она што го имаш со другите (Матеј 10,8).
Дали имаш проблем со гневот? Како верник, доживуваш
моменти кога гневот извира од тебе. Дали те привлекува негативна амбиција? Истите побуди можеш да ги откриеш во
себеси додека се бориш да бидеш препознаен и важни во
Божјото царство.
Ако им дозволиш на овие грешни ставови да останат живи,
тие ќе го задушат плодот на Духот. Твојот темперамент може
да спречи некои луѓе да дојдат кај Исуса. Твојата себичност
може да биде пречка да бидеш благослов за другите, освен за
оние околу тебе. Твојата амбиција може да те натера да ги
користите другите како средство за постигнување на своите
цели. Твоето семејство може да страда поради оние грешни
аспекти од твојот живот што не си му дозволил на Христос да
ги умртви. Бесполезно е да се каже: „Но, јас сум таков!“ Можеби си таков, но таа личност требала да умре со Христа, зашто
ти си сега ново создание (2. Коринќаните 5,17). Дозволи му на
Господа да го заврши своето дело во тебе и види каков плод
ќе донесе твојот живот во слава на Бога.
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