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Сабота, 2 јули 2022
ПОГРИЖИ СЕ ТВОИТЕ МИСЛИ ДА МУ ПРИПАЃААТ НА БОГА
* Истражи ја својата душа. Добро погледни што најмногу те
привлекува. Дозволи Светиот Дух, чистиот Дух да ги испита тво
ите приватни мисли. Ако Тој ти открие нешто што го навредува,
што е спротивно на неговата волја и во спротивност со Хрис
товиот ум, ослободи се од тоа.
* Сериозно гледај на гревот. Сфати дека себичноста, неприја
телството, критикувањето, завидливоста, омразата, незадоволство
то, мрморење, пронаоѓање вина, свирепоста, суровоста, грубоста
и рамнодушноста се дијаметрално спротивни на Христовиот ум.
Твоите гревови го жалостат Бога. Ако продолжиш да изразуваш
такви особини, тоа ќе предизвика многу голема напнатост меѓу
тебе и Бога.
* Вистинско покајание. Кога ти е покажано што не е во ред со
твојот внатрешен став и вообичаените мисли, мора да ги мразиш
како што го прави тоа Бог. Нека ти бидат одвратни. Мора да се свр
тиш од нив и да се ослободиш од нив. За да се случи тоа, мора да
се свртиш кон Бога во искрена желба, со силен копнеж да бидеш
новороден, обновен и насочен во вистински правец. Барај од него
да го промени твојот внатрешен став.
* Промени се со обновување на својот ум. Ако твојата желба да
бидеш обновен е искрена и чесна, Бог ќе почне да те менува. Про
мените можат да дојдат веднаш, да бидат драматични и драстични,
или, пак, тоа може биде постепен раст во побожноста.
* Умри зa себеси. Тоа значи дека мораш да умреш за своите се
бични, телесни и егоцентрични интереси и ставови. Не изговарај
лоши мисли во текот на денот, па дури и во секој миг, отстрани ги
сите лоши размислувања и зли ставови; и кажи ДА на вдахнове
нието и на советите на Светиот Дух кој живее во тебе.
* Ослободи се од грешното размислување. Во оној момент ко
га ќе умреш за светот, гревот и себичните интереси, стануваш ос
лободен во новата околина и новата димензија на животот, раз
мислувањето и однесувањето. Твојот фокус ќе се префрли од чо
вечката суета кон Бог Отецот.
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* Промени ја насоката на своето размислување. Бог те повику
ва да се издигнеш над светот. Само ако имаш правилно размислу
вање, побожни ставови и сила слична на Христовата, можеш да ја
постигнеш неговата цел на оваа планета. Твоето размислување мо
ра да премине од себичен начин на живот кон живот полн со со
чувство и грижакон загубените, исто како твојот Спасител.
* Доживеј ја силата на Христовата присутност. „Со кого си та
ков си“. Ти стануваш онаков, какви што се и оние со кои се дру
жиш. Ако одиш само со светот, стануваш како светот. Одвој вре
ме за Бога и посвети му го своето внимание секој ден. Доживувај
ја заедницата со Христа. Прифати го неговиот карактер. Сконцен
трирај се на неговите учења. Размислувај за неговиот чудесен жи
вот. Помини драгоцени моменти во разговор со него. Негувај дру
жење со него. Уживај во неговото присуство. Влијанието на Него
виот живот ќе го промени твојот целокупен поглед на свет. По
степено, нежно и милостиво, ќе го примиш Христовиот ум и ќе
чекориш со него чувствувајќи го неговото благородно влијание во
својот живот.
Сабота 9 јули 2022
КАКО ДА СЕ РАЗВИЈАТ СЕМЕЈНИ НАСТАНИ ВО ЦРКВАТА
Во текот на последните години се јавува голем интерес за се
мејната служба, иако тој концепт постои многу одамна. Со неколку
исклучоци, овие програми за служба на семејствата имале слична
претпоставка: дека, најефективниот начин да им се служи на семеј
ствата е да им се служи на поединците во овие семејства. Често
пати овие програми ги одвојувале децата од родителите и се оби
дувале да ги исполнат нивните потреби во посебни класи за раз
лични возрасти. Иако овој пристап е добар во некои случаи, тоа
не е и единствениот начин на кој може да се спроведе службата за
семејствата Многу цркви сфаќаат дека успешната служба во се
мејствата ги учи и ги води членовите како поединци, и семејство
то како целина. Сё повеќе цркви нудат семејни настани во кои чле
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новите на семејствата учат заедно, го прославуваат Бога заедно и
се смеат заедно.
* Никогаш не постоела поголема потреба од богослуженија во
семејството.
* Можеш да направиш црква која е пријателски расположена
кон семејс твата и без организирања на формална програма за
служба во семејствата. Многу цркви немаат средства да постават
посебна личност или да издвојат голема сума пари за служба во
семејствата. Но, секоја црква може да ја употреби службата на се
мејствата.
* Вклучи ги семејствата да ти помогнат во планирањето и под
готовката на овие активности. Најуспешните програми за служба
на семејствата не се потпираат врз една или две личности кои ја
извршуваат цела работа. Тие ги охрабруваат семејствата да пома
гаат во планирањето и подготовката на семејните настани и ак
тивности во кои сите ќе уживаат.
* Обиди се да ги вклучиш сите семејства. Одреден број семеј
ства во твојата црква сигурно не се вклопува во стереотипот на
семејната рамка - едно или две деца живеат со своите биолошки
родители. За да создадеш вистинска семејна атмосфера, потребно
е да ги прифатиш и да им служиш на семејствата онакви какви
што се - а не какви што би сакал ти да бидат. Затоа направи посе
бен напор да му служиш на секое семејство во својата црква, без
оглед на сё.
* Барај креативни начини да ги вклучиш самците и паровите
без деца. Идеално е црквата како целина да дејствува како проши
рено семејство кое го вклучува секој член. Внимателно повикај и
вклучи ги сите оние кои можеби сакаат да присуствуваат или да
помагаат околу подготовките. Запомни: во Божјето семејство има
место за секого.
* Употреби програми ориентирани на семејни настани, како на
пример, во дел од својата редовна црковна програма. Некои цркви
еднаш месечно организираат посебна „семејна вечер“. Пристапот
дава едноставен и успешен начин за служење во црковните семејст
ва, но многу повеќе можеш да постигнеш ако ги користиш овие
идеи и во текот на редовните богослуженија.
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Сабота, 16 јули 2022
РЕШИ ГО СУДИРОТ
Ова е суштина на судирот: се обидувате да го натерате другиот
да мисли исто како вас. Луѓето се карат околу сё и сешто – од не
важни до сериозни работи. Неразбирањето и судирите се случу
ваат честопати и меѓу оние кои се во најдобри односи. Доколку не
се направи нешто позитивно, конфликтот меѓу двајца луѓе може
да порасне и да влијае врз другите.
Чекори во решавање на конфликтите:
* Воспоставете меѓусебна почит. Обидете се да ја разберете и
да ја прифатите гледната точка на другиот, а не да донесувате суд
за неа. Однесувајте се кон другиот како кон рамен на себеси, каде
што тонот на гласот е грижлив, а речникот изразува интересирање
и грижа. Слушај што сака навистина да ти каже другиот.
* Препознајте ја вистинската тема. Често пати се создава жес
тока атмосфера околу некоја тема за која се дискутира или се рас
права, а тоа да не е вистинска тема. Можеби ќе разговарате за боја
та на ѕидовите, за времето кога некој настан треба да се одигра или
да се поделат одговорностите. Но, вистинската тема вклучува и
верување и целисходност.
На пример: Во текот на четири години од својот брак Марко и
Сара оделе кај родителите на Марко за време на празникот и ги по
сетувале во нивната летна куќа. Оваа година Сара сака во текот на
празниците да го посети своето семејство. Марко верува дека вос
поставиле традиција и дека ќе настанат проблеми ако не појдат спо
ред нивниот обичај. Сара вели дека тоа е нечесно и настанува кав
га. Марко и Сара стануваат заробени во битката за моќ. Сё додека
не го препознаат тоа, нема да се најде решение за нивниот кон
фликт. Потребно е да се почитуваат чувствата еден на друг и да по
бараат заеднички терен. Кога еднаш ќе почнат навистина да се слу
шаат еден со друг, ќе дојдат во положба да смислат алтернативи со
кои ќе излезат во пресрет на двете потребите од двете страни.
* Барај на кое подрачје се сложувате. Кога луѓето се судираат
тие се сложуваат во едно – се сложиле да имаат кавга. За конфликт
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е потребна соработка – никој не може да се расправа без против
ник. Целта е да се промени согласувањето да се расправаат кон по
зитивна соработка во барање на нови подрачја на согласување. Тие
можат да почнат со прашањето: „Што можам да направам за да
воспоставам соработка и согласност?“ Барајте идеја, тема или веру
вање околу кое се согласувате.
* Заеднички учествувајте во донесувањето одлуки. Откако сте
ја препознале темата и подрачјето на кое се согласувате или не се
согласувате, следниот чекор вклучува развивање на посебно ре
шение. Разменувајте идеи, без оглед на тоа колку тие, во тој мо
мент, се чинат невозможни. Прегледајте ги сите предложени ре
шенија и заеднички изработете едно кое ќе биде прифатливо за
двете страни.
* Одредете крајна линија. Кога еднаш ќе постигнете решение,
треба да постои јасно препознавање на улогите во извршувањето
на меѓусебниот договор и одлучувањето што треба да се направи
ако ти или другата личност не го одржите договорот. Кога двете
страни учествуваат во решавањето на конфликтот, можат да раз
вијат спогодби кои се прифатливи за двете страни и во согласност
со поставените цели. Проблемот е заеднички, според тоа и реша
вањето треба да биде заедничко.

Сабота, 23 јули 2022
КАКО ДА СЕ ДОНЕСУВААТ ДОБРИ ОДЛУКИ
Не е лесно да се донесуваат одлуки, особено кога се нудат две,
навидум добри можности. Понекогаш е тешко да се препознае
што Бог сака да ви каже. Одговорни сте пред него да ја донесете
најдобрата можна одлука. Библијата нагласува дека треба внима
телно да ги слушаме мудрите совети и да размислуваме за она што
го слушаме. „Слушај го советот и примај ја поуката за да стекнеш
мудрост“ (Мудри изреки 19,20).
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Потребен е голем труд за да се проверат сите одлуки што се до
несуваат. Најчесто се потребни следниве три нивоа при советување.
Ако е одлуката неважна, како избор меѓу кифла со сусам или со си
рење, тогаш за ваквото донесување одлуки не е потребен совет. Но,
ако се соочувате со важна одлука, пристапот на следните три нивоа
ќе ви помогне да донесете подобри одлуки.
Барајте:
1. Библиски совет. Многу од одлуките што ги донесувате има
ат духовна примена. Ако познавате луѓе кои се силни во позна
вањето на Писмата и кои знаат како да ја применуваат Библијата
во животот, побарај ги и разговарај за духовните примени на свои
те одлуки.
2. Искусен совет. Прашајте ги оние кои поминале низ слични
искуства. Тоа може да значи дека ќе ги послушате своите родите
ли или оние кои доживеале старост и живееле мудро. Тие можеби
патувале по пат сличен на вашиот. Честопати учеле на потешкиот
начин, но нивното искуство може да ви помогне да учите од нив
ните грешки – а не на своите. Внимателно: опасно е да се потпре
те само врз искуството на една личност. Кога разговарате со луѓе
то за искуствата, мудро е да разговарате со повеќе луѓе кои дожи
веале слични искуства и да извлечете упатство од нивниот комби
ниран совет.
3. Најдобриот можен совет. Одете кај специјалист за полето што
го испитувате. Пронајдете личност која е најдобро запознаена со
она што сакате да го знаете, за да донесете правилна одлука.
Сабота, 30 јули 2022
КАКО ДА ГИ ОТКРИЕТЕ СВОИТЕ ДАРОВИ
Бог е Бог на разнообразност, и во светот и во својата црква. Се
кој христијанин добил неколку Духовни дарови кои имаат за цел
да помогнат при издигнувањето на другите верници во Хрис
товото тело. Ако секој верник ги примени своите дарови, црквата
ќе биде посветена.
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Иако можеби верувате дека сте добиле еден или повеќе дарови,
потребно е нивно вистинско препознавање – начинот на нивната
употреба.
Како да ги откриете своите духовни капацитети:
* Забележете ги даровите. Информирајте се за даровите со цел
да го препознаете својот дар. Веројатно ќе имате повеќе од еден
дар. Немојте да ја преценувате природата на даровите, мислејќи
дека тие се нешто чудесно, кога можат да бидат сосем обични. На
место пренагласени, парадни способности, тие можат да бидат тив
ки, истрајни дарови на Светиот Дух.
* Почнете со работа, Светиот Дух му дава дарови на секое Божје
дете. Размерот до кој ќе се развие божествениот план ќе зависи од
вашата верност. Според тоа, потребно е веднаш да тргнете на ра
бота. Изложете се на различни видови христијанска служба, мо
жеби најнапред на полето на природните способности. Немојте да
се откажете ако доживеете неуспех на почетокот. Бидете подгот
вени да пробате нешто ново, за што претходно можеби сте мис
леле дека не можете.
* Забележете ги своите склоности. Ако сте привлечени од не
кое одредено подрачје на службата, вашата желба може да покаже
дека постои тој дар. Во одредена смисла, даровите ја обликуваат
вашата иднина. Вашата желба, дарот и повикот се поврзани со Бо
га. Пред тој дар обично доаѓа желба, а неа ќе ја следи прилика да
го употребите тој дар.
Внимателно: желбата за дарот не гарантира дека истиот ќе го
имате.
* Предајте му сё на Бога. Ако сте напредувале до оваа точка, мо
жеби е време да се посветите себеси и своите потенцијални даро
ви на Господа. Ставете ги свесно своите дарови во Господова служ
ба изразувајќи подготвеност да го послушате Бога со своите ду
ховни капацитети.
* Развијте ги своите дарови. Постоењето на дарот е повик тој да
се употреби. Даровите се споредени со семе кое почнува малку по
малку да расте додека не процвета, проследено со одредена со
одветна нега. Негувањето на дарот може да значи формално обу
чување или поучување од страна на некој друг кој го развил тој дар.
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* Восхитеност. Кога ќе го откриеш својот дар или повеќе даро
ви, настапува радост. Тоа е она што сакам да го правам за Господа!
Тоа е за мене! Тоа ме поттикнува! Твојата радост потсвесно се пре
несува на оние што ја гледаат вашата одушевеност да му служите
на Бога.
* Други нека одлучат. Бидејќи воодушевувањето има субјектив
ни елементи, оставете вашето чувство на „еурека“ да го проценат
вашите браќа кои се полни со љубов и добро расудување. Препоз
навањето на вашиот дар од страна на другите претставува знак
дека навистина го поседувате тој дар.
Сабота, 6 август 2022
БОГ САКА ДА ГО НАГРАДИ ТВОЕТО ДАВАЊЕ
Дарувањето во црква е чувствителна тема. Тоа е предизвик за
начинот на кој ги трошиме подарените пари, а тоа, исто така, ў се
заканува на нашата себична природа. Наша најголема загриженост
е дека, можеби сме дале премногу, поради што нема да успееме да
составиме крај со крај. Меѓутоа, Божјата реч нё учи дека Тој, во
своите економски пресметки, секогаш дава доволно. Господ е соп
ственик на сё и Тој великодушно ќе ги награди своите верни и по
слушни повереници и духовно, и физички, и финансиски повеќе
отколку што можеме да замислиме. Тој само чека да покажеме до
верба во него.
Причини за давање:
* Дарувањето нё мотивира да имаме поголема верност. Исус ги
учел своите следбеници да постават повисок стандард на живеење
од оној кој го искусиле во Стариот завет. На пример: кога Законот
рекол „не убиј“, Исус рекол дека убиец е секој што го мрази својот
брат. Дали би било помалку логично да го издигнеме и стандардот
во врска со десетокот?
* Тоа овозможува Божји финансиски благослови. Ако даваме
десеток, Тој ветува дека верно ќе ги отвори „небесните брани и ќе
излее благослов со полна мерка“ (Малахија 3,10). Тој додава: „Испи
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тајте ме!“ Ова е еден од највосхитувачките и најчудесни библиски
пораки. Бог рекол дека можат да го проверат и да видат дали ја
зборува вистината. Луѓето, кои го држат за збор, сведоци се за Не
говите благослови. Запомни, не даваш за да бидеш благословен,
туку даваш затоа што СИ БЛАГОСЛОВЕН.
* Ја почитува работата за небесното царство. Кога секој христи
јанин во светот би давал десеток, мисионските напори буквално
би експлодирале. Замислете колку повеќе Бог би се прославувал!
* Тоа ги менува навиките на трошење. Ако вашиот стандард на
давање бил низок, со давањето десеток и дарови, тоа уште повеќе
ќе ги напрегне вашите финансии. Но, кога давате, учите да прави
те приоритети при трошењето и ќе развиете цврст финансиски
буџет. Исто така, ќе дознаете дека дисциплината, настаната со да
вање десеток, помага да се борите против материјалните желби
што ги предизвикуваат гуруите на рекламната индустрија и мар
кетингот во ова општество ориентирано кон материјалното.
Сепак, она што го даваме е веќе Божјо. Со неговата сила живе
еме, со неговата сила се движиме, со неговата сила заработуваме.
Кога даваме, покажуваме почит кон Него и кон Неговото дело.
Сабота, 13 август 2022
ВАШАТА ПРИКАЗНА МОЖЕ ДА ПОТТИКНЕ
ДРУГИ ДА ДОЈДАТ КАЈ ХРИСТА
Секој христијанин има своја лична животна приказна како го
запознал Исуса и како Тој го променил неговиот живот. Своето
лично сведоштв о можете да го употребите во ширењето на Хри
стовото евангелие.
Кога им зборуваме на другите за Христа:
* Употребете го своето сведоштво. Дури и ако тоа не е најдрама
тично, сепак е важно. Можете да споделите како Господ направил
промена во вашиот секојдневен живот.
* Вашето искуство има сила. Прво, тоа е лично. Не треба да учи
те библиски стихови напамет или да се грижите дали знаете точно
10

За подобра саботна школа

да ги изнесете. Второ, таа сила воспоставува конверзација. Тоа не е
проповед. Можете да споделувате додека заедно со пријателот пи
ете сок, чај или за време на некоја рекреација. Трето, никој не може
да ја негира Божјата сила. Ако имате радост, мир и љубов во својот
живот, како резултат на познавањето на Христа, тоа ќе биде очи
гледно. Тоа ќе ги привлече луѓето кон Бога. Дури и ако вашиот
пријател не верува во евангелието, можеби ќе се заин
 тересира да
дознае зошто вашата заедница со Исуса ја сметате толку вредна, и
покрај искушенијата и проблемите со кои можеби се соочувате.
* Планирајте го вашето сведочење. Можете да го употребите
Павловото сведоштво од Дела 26,
1) Зборувајте за својот живот пред да го запознаете Христа. Не
треба да влегувате во незгодни детали, но треба да бидете довол
но искрени, за оние кои ве слушаат да можат да се поучат од ва
шиот сегашен живот.
2) Опишете го своето искуство на обратување. Бидете чесни и
искрени, и изнесете ги важните елементи.
* Објаснете каков е вашиот живот сега; Што сте престанале да
правите, и што сте почнале да работите, како резултат на вашиот
нов живот.
* Упатете ги луѓето на Исуса. Тоа е вашата приказна, но таа има
значење само затоа што е Исус дел од неа. Намера на вашето иску
ство е другите да го запознаат Исуса.
* Објаснете ја разбирливо пораката на евангелието. Потрудете
се јасно и едноставно да го објасните евангелието. Можете лесно,
онака како што чувствувате, да го оживеете вашето искуство како
настанала промена во вашиот животот и како вистината на еван
гелието, пораката на евангелието ви помогнала во таа промена.
* Изнесете неколку клучни библиски стихови. На пример: Јован
3,16; Римјаните 3,23; 6,23; Јован 14,6 и 1,12. Додајте и некои свои
омилени стихови.
* Избегнувајте апстрактни христијански изрази. Како тест, де
финирајте ги следните изрази наједноставно што можете, за ва
шиот пријател, кој не е христијанин, да може да ги разбере изра
зите како што се : спасение, новородување, грев, вера, покајание,
примање на Христа, изгубен, вечен живот.
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* Објаснете како сте го прифатиле Христа. Изнесете доволно
детали на тој начин што вашиот пријател ќе дознае што треба да
прави ако има желба да го запознае Христа. Честопати, не позна
вајќи ја логиката како да го примат Христа, луѓето не го прават тоа,
иако нивното срце копнее по него.
Сабота,20 август 2022
ИСКУСТВО НА БУДЕЊЕ ВО СТУДЕНА,
ЗАСПАНА ИЛИ МРТВА ЦРКВА
Еден од најдобрите начини да го доживеете искуството на бу
дење во ладна, подзаспана или мртва црква е да го поделите Исуса
со другите. Доколку им помогнете да останат будни, ќе си помог
нете и себеси да не заспиете и да не се заледите.
Пред да се обидете да најдете оправдување за себе, зборувајќи
дека немате доволно искуство, дозволете ми да ви кажам дека ги
имате истите квалификации како и дванаесетте апостоли кога
почнувале со работа.
Кога Господ ги повикал дванаесетте ученици, ги испратил да
проповедаат, иако не биле целосно обратени. Делењето на нивна
та вера со другите имало спасоносно влијание врз нив и учеству
вало во нивното обратување.
Ако мислите дека се наоѓате во ладна црква, вклучете се. Можете
да собирате топлина од студенилото на другите. Снежната куќа, Иг
ло, е направена од мраз, но во неа на Ескимите им е топло.
Еве неколку предлози за она што можете да го направите за да
преживеете во ладна или мртва црква:
1. Организирајте група за проучување на Библијата. Некои лу
ѓе, кои ја избегнуваат црквата, ќе се чувствуваат поудобно доколку
ја проучуваат Библијата во некој дом. Ако доаѓате во црква загре
ани од проучувањето во текот на седмицата, ќе имате топлина која
ќе можете да ја поделите со другите.
2. Набавете некои добри духовни аудио или видеоснимки.
Слушајте ги, а потоа споделете ги со другите. Тоа е како давање чи
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нија со топла супа некому кој е премрзнат и гладен.
3. Направете нешто саботната школа да заживее. Поставете
некое прашање кое ќе поттикне на размислување. На пример, „Ка
ко можам да знам дали сум навистина обратен?“ Или, „Може ли не
кој да биде спасен пред да биде крстен?“ Или, „дали бројот 144.000
е буквален или симболичен?“ Ви гарантирам дека ова ќе ја загрее
атмосферата. Треба само да внимавате да не фрлите „коска“ околу
која ќе настане конфликт, и запомнете дека секогаш треба да се свр
тите кон Божјата реч.
4. Молете се за будење и лично и на црквата. Марија и Марта
се молеле за Лазар додека умирал и плачеле по него кога умрел.
Исус го воскреснал. Она што секогаш можеме да го правиме во
мртвата црква, е да се молиме да воскресне!
Сабота, 27 август 2022
„НИШТО НЕ ДОБИВАМ ВО ЦРКВА“
Некои луѓе можеби ќе речат, „Ништо не добивам во црква.“ Ова
е уште еден проблем на модерните луѓе. Сите се телевизиски ори
ентирани. Тие се навикнати некој да ги забавува. Но, кога гледате
телевизија од вас не се бара никакво учество. Вие само седите и го
впивате она што се случува на екранот. Со истиот став доаѓаме и во
црква; очекуваме да бидеме забавувани, но, всушност, црквата би
требала да биде место во кое одиме за да даваме. Ние ја даваме на
шата благодарност, нашите песни, нашите дарови, нашата служба,
нашето внимание кон Бога и сакаме да го слушнеме Неговиот глас.
Не, на небото сигурно нема да има клупи на кои луѓето ќе седат ка
ко компири.
Кога би престанале да мислиме дека црквата е искуство во сти
лот „дај ми, дај ми“, не би си заминувале зборувајќи дека ништо не
сме добиле. Ние би заминувале фалејќи го Господа што сме имале
можност да го прославуваме и да му служиме.
Замолиле еден евангелист да даде свој коментар во врска со ед
но многу здодевно богослужение. Тој рекол: „Говорникот не беше
баш интересен, но Бог беше.“
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Ова нё доведува до самиот центар на причината зошто на вер
ниците им се здодевни проповедите на нивните пастори. Кога не е
присутен Светиот Дух во срцето, тие ретко ќе имаат апетит за ду
ховна храна. Но, доколку сме гладни и жедни за правдата на Божја
та реч, тогаш ќе ги заобиколиме недостатоците во проповедта на
пасторот и ќе се сконцентрираме на сликата наместо на четката.
„Наситената душа го презира медот, а на гладната, и сё горчливо ў е слатко“ (Мудри изреки 27,7).
Елена Вајт вели вака:
„Сё додека луѓето се лишени од Божјиот Свети Дух, тие не мо
жат да го ценат проповедањето на Речта; но кога силата на Духот
ќе го допре нивното срце, тогаш кажаните проповеди нема да ос
танат без влијание“ (Одбрани сведоштва, 1:121).
Сабота, 3 септември 2022
НАЈДОБРИОТ НАЧИН ДА СЕ ОЖИВЕЕ ЕДНА МРТВА ЦРКВА
Најдобриот начин да оживее мртвата црква е кога верниците
им упатуваат повик на неколку пријатели да дојдат на богослуже
ние или пак несебично се вложуваат во тоа да се задобијат ниви
души низ чии вени ќе тече онаа „прва љубов“!
Но, многу луѓе велат: „Се срамам да поканам некого да дојде во
нашата црква. Толку е ладна што студениот воздух ве обзема штом
ќе минете низ нејзината врата!“
Ќе се изненадите, но новообратените или искрените луѓе што ја
посетуваат вашата црква се гладни и жедни за Бога и нема толку
брзо да ги забележат несовршеностите кои вам ви се толку очи
гледни. Наместо тоа, тие ќе ви помогнат да добиете нова слика.
Една од функциите на Христовото тело е постојаната потреба
од свежа трансфузија на нови верници, зашто така ќе биде здраво.
За да остане топла и жива, црквата мора секогаш да биде вклучена
во евангелската работа. Честопати сме фатени во тој нездрав круг
на размислување дека нашата црква не е подготвена за нови луѓе,
а всушност, новите луѓе се лек за црквата.
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Според тоа, дали ја сакате формулата како да ја разбудите лад
ната или мртвата црква?
1. Отидете дома и најдете парче креда.
2. Нацртајте на подот еден круг со пречник од еден метар.
3. Клекнете во средината на кругот.
4. Молете се на Бога да го започне будењето во тој круг
Кога Бог ќе го започне будењето во тој круг, ќе има будење и во
вашата црква. Вашата молитва нека биде: „Господе, дај ни про
будување, и тоа нека почне од мене!“
Кога ќе настане будење, можеби ќе се соочите со нови проблеми.
Вашата црква може да расте толку брзо што можеби ќе се запра
шате како можете да опстанете во толку голема црква.
Сабота, 10 септември 2022
ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ КАКО ДА ПРЕЖИВЕЕТЕ
ВО ГОЛЕМА ЦРКВА
1. Преземете иницијатива. Побарајте ги другите луѓе во црква
та. Некои луѓе се жалат дека немаат пријатели, но проблемот е во
тоа што тие самите не се пријатели. Библијата вели вака: „Има
пријатели кои водат во пропаст, а има и пријател поприврзан од
брат“ (Мудри изреки 18,24). Обидете се да придонесете на тој на
чин што ќе ги поздравите новодојдените или ќе седнете покрај не
кој што е сам или изгледа како изгубен во мноштвото. Ако сакате
да имате пријатели, морате да се однесувате пријателски.
2. Објавете ги своите потреби. Ако имате потреби, како проу
чување на Библијата, советување, па дури и практични потреби,
објавете ги во својата црква. Повеќето цркви имаат проповедни
ци или верници кои можат да се погрижат за таквите потреби. Ду
ри и во мала црква, пасторот е последниот кој дознава дека неко
му му се случила трагедија или дека некој има посебна потреба, за
тоа што луѓето се срамат да му кажат. Тие претпоставуваат дека тој
ќе дознае на некој начин. Затоа објавете ги своите потреби и дозво
лете им на оние кои се задолжени за тоа да се погрижат за нив.
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3. Не дозволувајте големата црква да ве проголта. Можеби не
 а да можете да го запознаете или да го засакате секој верник во
м
црквата, но можете да почнете со својата саботношколска класа.
Потрудете се да поканите неколку членови од вашата класа кај вас
дома на ручек или на вечера или по заоѓање на сонцето во петок
или сабота навечер.
4. Седнете напред. Запомнете, црквата е голема само ако голем
број луѓе седат пред вас. Ако се чувствувате како осамена риба во го
лемото јато, едноставно допливајте малку поблиску до брегот, каде
што нема да имате можност да се удавите во морето од разни пре
преки. На моите евангелски предавања сум забележал дека оние кои
седат напред, главно одлучуваат да се крстат. Секој наставник може
да ви каже дека обично најдобрите ученици седат во првите клупи.
5. Учествувајте секогаш кога имате можност за тоа. Ова е може
би очигледно, но ќе бидете изненадени колку малку луѓе учествуваат.
Обидете се да отидете на молитвен состанок во среда. Бројот на при
сутните обично не е голем и атмосферата е многу поинаква, слична
на семејната. Ако црквата подготвува евангелизација, прашајте како
можете да помогнете. Ништо нема толку брзо да ја обнови вашата
вера како кога им помагате на луѓето да дојдат кај Христа!
6. Вклучете се. Растерајте ја навиката да бидете само едно лице
повеќе во клупата. Најдете го водачот на одделението или на про
грамата која ве интересира и кажете дека сакате да се вклучите. Тие
ќе бидат пресреќни што некој доброволно ја нуди својата помош.
Една жена, која водеше Летна библиска школа за деца, ми раскажу
ваше како лично повикала преку педесет лица од својата голема
црква, обидувајќи се да најде помошници, но никој не се согласил.
7. Започнете црква во рамките на црквата. Пронајдете други
верници кои ја делат вашата желба за будење на црквата и кои коп
неат за придобивање души. Тогаш состанете се и заедно пејте, мо
лете се, проучувајте ја Библијата и ќе го надминете синдромот на
голема црква.
Клучот за преживување во голема црква е да станете дел од се
мејството. Сё што можете да направите богослужението да личи
на семеен собир ќе помогне да се развијат чувства на припадност.
Ќе ви се чини дека се наоѓате во мала црква.
Но, и малите цркви имаат свои проблеми.
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Сабота, 17 септември 2022
СОВЕТИ КАКО ДА ПРЕЖИВЕЕТЕ ВО МАЛА ЦРКВА
1. Почитувајте ја приватноста на другите верници и чувајте ја
приватноста на сопствениот дом. На тој начин ќе го следите зла
тното правило: „И како што сакате да ви прават луѓето вам, така
правете им и вие ним“ (Лука 6,31). И покрај тоа што немате што
да криете, на секое семејство му е потребна приватност.
„О, колку животи се загорчени заради тоа што се срушени ѕи
довите кои го чувале приватниот живот на секое семејство, кои би
ле подигнати за да ја заштитат неговата чистота и светост!“ (Адвен
тистички дом, стр. 337)
Запомнете, на луѓето треба да им го препуштите просторот кој
им припаѓа, и на љубезен начин да ги известите кога вам ви е по
требен ваш простор.
2. Одбијте да се приклучите на синџирот од озборувања. Кога
луѓето ќе ви пристапат со своите сочни приказни, не мора да ги
слушате. Обидете се да не обрнувате внимание на нивните при
казни и охрабрете ги да се молат за тој поединец, наместо да збо
руваат лошо за неа или за него. Запомнете, немојте да бидете алка
во синџирот – не ја пренесувајте приказната. Бог строго го осуду
ва озборувањето.
3. Немојте да имате миленици. Иако е вистинско искушение да
се припаѓа на група, сетете се дека Исус им бил пријател на от
фрлените. Тој на ист начин се однесувал и кон Јуда и кон Јован – со
љубов и со почит.
4. Не впуштајте се во борба за водство во црквата. Луѓето кои
сакаат власт, обично тоа го прават поради својата слабост, а не по
ради својата сила. Лицето кое навистина е силно во Господа, нема
да се чувствува загрозено од останатите и ќе им даде можност да
ги покажат своите таленти и своите дарови. Од друга страна, на
луѓето кои навистина се талентирани, не им е неопходно да бидат
во водството на црквата за да ги покажат своите дарови. Ним не
ма да им пречи доколку некои други ги добијат улогите на водачи.
5. Барајте ги скриените дарови. Во малите цркви обично мал
број луѓе ги работат сите работи. Ова делумно е поврзано со фак
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тот дека некој сака да има контрола врз црквата. Но тоа често се
случува до причина што едни исти луѓе се повикани да учествува
ат, а тие секогаш се подготвени. Природно, во малите цркви изво
рот на таленти е помал. Но, доколку водачите се подготвени одвре
ме-навреме да преземат ризик, можеби во својата црква ќе откријат
неразвиени дарови и скриени таленти.
6. Додадете малку ново одушевување. Понекогаш црквата е ма
ла бидејќи се запрени сите активности на сведочење и потребна ў
е трансфузија од нови верници. Како што веќе порано спомнавме,
на црквата ў се потребни постојани евангелски активности за да
остане топла и жива. Доколку останатиот дел од верниците е повеќе
заинтересиран за сё да остане онака како што е, наместо да се мо
лат за разбудување, можете сами да организирате евангелска серија,
така што ќе сведочите за Христа и ќе давате часови од Библијата.
Единствениот проблем со новите верници е тоа што ѓаволот е
многу лут на нив, и тој ќе ги бара сите можни начини да ги обес
храбри.
Сабота, 24 септември 2022
Ако сте новокрстен верник, не откажувајте се!
Понекогаш луѓето кои пред крштавањето давале охрабрување
и поддршка, знаат да се претвораат во луѓе кои бараат мани и во
луѓе кои критикуваат. Поуките во саботната школа често се ком
плицирани и не е толку лесно да се следат како предавањата на еван
гелизација, и новите верници почнуваат да се лизгаат низ пукна
тините. Тие се заглавуваат помеѓу световниот начин на живот кој
сакаат да го остават и животот во Исуса Христа кој го запознале и
кој сакаат да го следат.
За време на сериските предавања новите пријатели се опсипани
со внимание и со љубов. Но подоцна, откако ќе се крстат, постои
тенденција од вакво размислување: „Па, ја фативме рибата.“ Тогаш
ги оставаме да умрат и да се исушат на плажата, додека ние се вр
тиме кон нови проекти.
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Ако сте новокрстен верник, не откажувајте се! Се наоѓате на со
вршено место да научите како да преживеете во црквата. Се на
оѓате таму каде што повеќето треба да се наоѓаат, на почетокот, сё
уште сеќавајќи се на својата прва љубов. Оттука можете да почне
те да ги воспоставувате оние навики кои ќе ви помогнат да не за
паднете во пукнатините и да му се обратите на Бога за помош.
Јуда напишал дека нашиот Исус „може да ве запази од сопнува
ње и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред сво
јата слава“ (Јуда 24). Според тоа, ако Исус може да го стори тоа, то
гаш Тој може да ви помогне да преживеете во црквата.
Ако сте се оддалечиле од Христа, назад во својот поранешен жи
вот, Исус вели: „Спомни си од каде падна, и покај се, и врши ги
своите први дела“ (Откровение 2,5). Повторно почнете да го сле
дите Исуса. Не грижете се за отфрлувањето. Исус рекол: „Сё што
Таткото, ми дава ќе дојде при мене, а оној кој доаѓа при мене нема
никогаш да го исфрлам“ (Јован 6,37). Значи, кога ў да сакате да се
покаете, Тој е во секој миг подготвен да ви прости (1. Јованово 1,9;
Матеј 18,21.22).
Апостол Павле вели: „Секој ден умирам“ (1. Коринќаните 15,31),
нагласувајќи дека на секого од нас му треба иск ус твото на се
којдневно обратување. Но, немојте тука да застанете. Ако секој ден
умирате а не се раѓате повторно, тогаш повеќе сте мртви отколку
што сте живи! (Можеби сте сретнале такви луѓе.) Не е доволно да
бидете распнати со Христа и да бидете закопани заедно со него;
мора да станете со него и да живеете нов живот.
Елена Вајт дава ваков предлог:
„Посветете му се на Бога наутро; тоа нека биде ваша прва рабо
та. Вашата молитва нека биде: ‘Земи ме, о Господе, потполно да би
дам Твој! Сите мои планови ги ставам пред твоите нозе. Употреби
ме денеска во својата служба. Биди со мене, и целото мое дело нека
се врши во тебе!’ Така треба да биде секој ден. Секое утро посвету
вајте му се на Бога за тој ден. Изнесете му ги сите свои планови со
цел неговото провидение да покаже дали треба да ги остварите или
да ги отфрлите. И така, од ден на ден, својот живот ќе го предавате
во Божји раце; на тој начин вашиот живот станува сё посличен на
Христовиот живот“ (Патот кон Христа, 4. издание, стр. 55).
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