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Ми тренутно живимо у несимболичном дану очишћења. Шта то 
значи? Да ли је то само формалност – или то заиста треба да утиче 
на наш свакодневни живот, планове за будућност, чак и на мисаоне 
обрасце свакога од нас?

Многи не разумеју да је, по природи, сваки човек грешник. Ми смо 
склони удовољавању себи и кршењу светог моралног закона, Десет 
заповести, који нам је дат из љубави, ради наше среће.

Међутим, „док смо још били грешници, Божји Син је умро за нас. 
Одлажући своје царске хаљине и круну, загрнувши своје божанство 
људском природом, од се спустио до нашег положаја како би нас 
избавио од ропства греху. Он је постао сиромах ради нас, како би смо 
се ми Његовим сиромаштвом обогатили. Он је дошао на ову земљу да 
заузме своје место на челу људског рода. Ради нас Он је трпео ударац 
божанске правде.“ – Australasian Union Conference Record, April 1, 1901.

„Христос се налази у небеској светињи, и он тамо врши службу 
помирења за људски род. Он тамо пред Оцем показује своја рањена 
ребра и прободене руке. Он је тамо да посредује за своју цркву на 
земљи. Он чисти светињу од греха народа. Шта је наше дело? – Наше 
је дело да будемо у складу са Христовим делом. Ми вером треба да 
радимо с Њим, да будемо у заједници с Њим.

„Цело небо је заинтересовано за дело које се одвија на овој земљи. 
Народ треба да буде припремљен за велики дан Божји, који је управо 
пред нама; не смемо дозволити сотони да баци своју сенку на наш пут, 
и одвоји наш поглед од Исуса и Његове бескрајне љубави. Сву помоћ 
која нам је потребна треба да црпимо од Христа.“ – The Review and 
Herald, January 28, 1890.

„Христос је узео на себе да буде наш заступник и јемац, и Он не 
занемарује никога. Он који није могао поднети да људска бића буду 
изложена вечној пропасти, већ је своју душу дао на смрт њих ради, с 
најдубљим саосећањем и милошћу гледа на сваку душу која схвата да 
се сама не може спасти.

„Свакоме који очајава Он ће помоћи да се уздигне. Он који је својим 
измирењем ставио људима на располагање безгранично благо духовне 
силе неће никада пропустити да ову силу не употреби у њихову корист. 
Све своје грехе, бриге и боли ставимо код Његових ногу, јер нас Он 
љуби. Сваки Његов поглед и свака Његова реч треба да нам уливају 
поуздање. Он ће наш карактер формирати и изградити према својој 
вољи.“ – Христове очигледне поуке, 128.

Док наредна три месеца будемо проучавали ове лекције, хоћемо ли 
сарађивати са Светим Духом дозвољавајући Му да учини управо то?

Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

Предговор
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Субота, 5. октобар 2019.
Дар прве суботе за 
цркву у Лас Вегасу, Невада (САД)

Лас Вегас, Невада, Сједињене Америчке 
Државе, јесте чувени интернационални 
велики туристички град, познат пре свега по 
својим коцкарницама, тржним центрима, 
финој кухињи, забави и ноћном животу. 
Често називан и Светском престоницом 
забаве, чувен је по великим казино-
хотелима и сличним активностима, и то га 
чини једном од најпопуларнијих туристичких 
дестинација. Градска популација нарасла 
је 85,2% деведесетих година прошлог века, и 
још увек рапидно расте – по попису из 2013. године, град има 603.488 
становника, док шире подручје града насељава 2.027.828 људи. 

„Нека се у климатским клиникама светског гласа и туристичким 
центрима у које долазе хиљаде људи тражећи здравље и задовољство, 
нађе и који проповедник или колпортер способан да привуче пажњу 
маса. Ти радници треба пажљиво да искористе сваку прилику која им 
се укаже да изнесу поруку за ово време.“ – Слуге јеванђеља, 316.

2013. године, надахнута цитираним текстом, Генерална Конференција 
уложила је у оно што је наизглед деловало као немогућа мисија – 
отварање цркве у Лас Вегасу. Млади људи су неуморно ишли од куће 
до куће, током врелих дана, колпортирајући две седмице; стручњаци 
у здравству одржавали су медицинска предавања, а еванђелисти 
су неустрашиво објављивали садашњу истину кроз семинаре о 
пророчанствима. Будући да је град познат углавном по ноћном животу, 
локално становништво ноћу ради док дању спава. Због тога је врло мали 
број људи присуствовао вечерњим евангелизацијама. Међутим, они 
који су се одазвали показали су знатно интересовање и пријавили су се за 
личне посете и библијска проучавања. Након четири године библијских 
студија и посета проповедника који су тамо долазили из различитих 
подручја, милошћу Божјом, број заинтересованих породица значајно 
је порастао, и ти људи су свој тешко зарађени новац искористили за 
подршку мисионском раду у њиховом граду. Њихово самоодрицање 
је награђено када се један мисионар са својом супругом доселио у Лас 
Вегас, и у мају 2013. године крштено је деветнаесторо људи који су 
проучавали Библију. 

Данас црква у Лас Вегасу наставља да расте и браћа се и даље 
жртвују, али они желе да евангелизирају и да се шире још више. Они 
штеде сваку пару како би купили или саградили своју цркву, али је 
потребно да и наше чланство широм света томе допринесе. Молимо 
Вас за великодушну подршку у овом дару прве суботе. Хвала!

Ваша браћа и сестре из Лас Вегаса
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Лекција 1        Субота, 5. октобар 2019.

Наша потреба за помирењем
„Него се хвалимо и Богом кроз Господа свог Исуса Христа, кроз 

ког сад примисмо помирење.“ – Римљанима 5:11.

„Голгота стоји као споменик неизмерне жртве, поднесене у циљу 
испаштања за преступ Божјег закона.“ – Пут Христу, 29.

Предлажемо да прочитате: Пут Христу, 20-32.

Недеља    29. септембар

1. САВРШЕН ПОЧЕТАК

а. Опиши духовно стање којим је у почетку Бог обдарио Адама 
и Еву, прве чланове људског рода. 1. Мојсијева 1:27,31.

„У славном Едему није било греха ни знакова распадања. Божји 
анђели су слободно и љубазно разговарали са светим паром. 
Птице су радосно певале у славу своме Створитељу. Мирољубиве 
животиње слободно су се кретале у близини Адама и Еве, спремне 
да послушају њихов глас. Адам је био обдарен савршеном лепотом 
и снагом – најплеменитије Божје створење.

„Човека и његовог Створитеља није раздвајала никаква сенка. Бог 
је за људе био добри небески Отац, јер је њихова воља у свему била 
усклађена са Божјом вољом. У Адамовом карактеру одражавао се 
Божји карактер.“ – Темељи срећнога дома, 18.

б. Шта је живот у Едему чинило величанствено пријатним? 1. 
Мојсијева 1:28; 2:8,19.

_______________________________________________________________________

„За Адама и Еву у њиховом рајском дому природа је била испуњена 
сазнањем о Богу, крцата божанским поукама. Мудрост је говорила 
њиховом оку, и они су је примали у своје срце, јер су разговарали с 
Богом у делима Његових руку.“ – Христове очигледне поуке, 8.
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Понедељак   30. септембар

2. САВРШЕНСТВО ПОКВАРЕНО

а. Шта је нарушило радост у Едему? 1. Мојсијева 2:16,17; 3:6.
_______________________________________________________________________

„Адам и Ева су умиривали глас савести убеђујући сами себе 
да таква ситница као што је узимање забрањеног плода, не може 
имати тако страшне последице као што је Бог казао. Али, управо 
та ситница значила је преступање непроменљивог и светог Божјег 
закона, а то је одвојило човека од Бога.“ – Пут Христу, 29.

б. Како је овај проблем погодио целу нашу планету? Римљанима 
8:22.

„(Узимање забрањеног плода је) отворило уставе смрти и 
неисказаним патњама које преплављују наш свет. Хиљадама 
година све на овом свету пати и уздише због кобне непослушности 
првих људи. И само небо морало је да осети последице ове побуне 
против Створитеља.“ – Пут Христу, 29.

ц. Шта морамо схватити о склоностима људског рода од 
времена када се семе побуне појавило и искварило природно 
људско срце? Проп. 7:29.

„Никада грех немојмо сматрати незнатном ситницом.
„Сваки преступ закона, свако занемаривање или одбацивање 

Божје милости одражава се на нама самима – наше срце постаје 
још окорелије, наша воља се изопачује, наш разум отупи и ми 
постајемо све неспособнији да се одазовемо дирљивом позивању 
Светог Божјег Духа.

„Многи покушавају да пробуђену савест умире мишљу да свој 
живот могу променити кад год они то зажеле. Сматрају да ће их 
Дух милости и даље позивати, и зато не примају озбиљно Његов 
позив. Иако су пркосили Духу милости и својим утицајем били 
на сотониној страни, они ипак мисле да ће у пресудном тренутку 
моћи да промене свој живот. Али то се не може учинити тако лако. 
Искуства и васпитање у току читавог живота тако су формирали 
њихов карактер да мало њих после зажеле да постану слични 
Христу.“ – Пут Христу, 29, 30.
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Уторак  1. октобар

3. ПРОБЛЕМ ГРЕХА

а. Како Свето Писмо објашњава постојећу кризу у човечанству 
и широм целе планете? 1. Јованова 3:4; 1:8.

„Без обзира колико се трудио да чини најбоље што може, не 
постоји нико ко може рећи: 'Ја немам греха.'“ – The Upward Look, 53.

„У светим списима ништа није јасније од истине да Бог ни на 
који начин није одговоран за настанак греха, и да никакво тиранско 
ускраћивање божанске милости нити било какав недостатак у 
божанском владању нису дали повода за побуну. Грех се наметнуо 
као незван гост за чије се присуство не може навести разлог. Он 
је тајанствен, необјашњив и оправдавати га, значило би бранити 
га. Када би се за њега могло наћи оправдање или разлог за његово 
постојање, онда би он престао бити грех. Дефиниција греха је јасно 
дата у Речи Божјој: 'Грех је безакоње' – преступ закона (1. Јованова 
3:4), и то је наше једино објашњење; он је отеловљење начела које 
је у непријатељству са великим законом љубави на коме се заснива 
божанска владавина.“ – Велика борба, 439.

б. Са којом болном стварношћу се свако људско биће мора 
суочити? Римљанима 3:23; Исаија 1:5,6.

_______________________________________________________________________

„Дело отпада започиње неком потајном побуном срца против 
захтева Божјег закона. Несвете жеље и незаконите славољубиве 
тежње добијају негу и подршку, па неверовање и тама одвајају 
душу од Бога. Уколико не будемо савладали та зла, она ће савладати 
нас.“ – God’s Amazing Grace, 333.

ц. Како Бог гледа на недостатак правде узрокован грехом, и 
које решење Он има? Исаија 59:15,16.

_______________________________________________________________________

„У Едему човек је пао са свог узвишеног положаја и кроз 
преступ постао подложан смрти. Небо је видело да ће људска бића 
пропасти и то је побудило Божје сажаљење. Он је пронашао начин 
спасења, али уз неизмерну цену... За преступника није постојала 
друга нада осим кроз Христа.“ – 8. Сведочанство, 27.
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Среда   2. октобар

4. ОЧИШЋЕЊЕ КРВЉУ

а. Који план је Бог унапред осмислио да спаси пали људски род, 
и зашто је он био неопходан? Јов 33:24; 1. Мојсијева 3:17-21.

_______________________________________________________________________

„Божанство је било гануто саосећањем према људском роду, и 
Отац, Син и Свети Дух предали су се изради плана спасења. Како 
би тај план био у потпуности остварен, одлучено је да Христос, 
јединородни Син Божји, принесе себе као жртву за грех.“ – Counsels 
on Health, 222.

„Као што је Адамов преступ донео невољу и смрт, тако ће 
Христова жртва донети живот и бесмртност.“ – Патријарси и 
пророци, 44.

б. Који систем је био утврђен да симболично прикаже Христову 
жртву? 1. Мојсијева 4:4; 3. Мојсијева 17:11.

_______________________________________________________________________

„Приношење жртава прописао је сам Бог. То је имало за циљ да 
човека стално подсећа на његов грех и да га наведе на кајање и јавно 
испољавање вере у обећаног Спаситеља, и да палом људском роду 
стално и живо предочава свечану истину да је грех проузроковао 
смрт. За Адама је приношење жртве било изузетно болна и мучна 
церемонија. Морао је подићи своју руку да би одузео живот који је 
само Бог могао даровати. Тада је први пут видео смрт, а знао је да ни 
човек ни животиња не би морали умрети, да је он остао послушан 
Богу. Кад је заклао невину животињу за жртву, задрхтао је при 
помисли да се због његовог греха мора пролити крв пречистог и 
безазленог Божјег Јагњета.“ – Патријарси и пророци, 46.

„Без проливања крви није било опроштаја греха; и (Адамови 
синови) су жртвовањем прве младунчади из својих стада имали да 
покажу своју веру у Христову крв као обећану жртву испаштања и 
помирења.“ – Патријарси и пророци, 49.

„Крв Божјег Сина била је симболички представљена крвљу 
закланих жртава; Бог је желео да се тако очувају јасне и одређене 
идеје о разлици између светога и обичнога. Крв је била света, с 
обзиром на то да ће само проливањем крви Божјег Сина моћи да се 
постигне помирење за грех.“ – God’s Amazing Grace, 55.
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Четвртак    3. октобар
 
5. ЗАХВАЛНОСТ ЗА БОЖЈУ ОДРЕДБУ

а. Шта треба да схватимо о помирењу које је учињено ради 
нас, и како треба да одговоримо на то? Јеврејима 9:22; 
Римљнима 5:8-11.

„Исус је наша жртва помирница. Ми се сами не можемо 
искупити, али вером можемо прихватити откуп који је принесен.“ 
– Одабране поруке 1, 307.

„Кад човек буде наведен да погледа у Исуса уздигнутог на крсту, 
он онда схвати сву грешност човечанства. Он увиђа да је грех 
шибао и разапео Господа славе, увиђа да му је живот протекао у 
незахвалности и побуни док га је Бог љубио неизрециво нежном 
љубављу. Одрицао се свог најбољег Пријатеља и злоупотребљавао 
најдрагоценији дар неба. Сам је поново распињао Сина Божјег 
и пробадао то рањено срце које крвари. Понор греха, огроман, 
мрачан и дубок, одваја га од Бога и он тужи скрхана срца...

„Бог нам открива нашу кривицу како бисмо могли наћи 
прибежиште у Христу, ослободити се уз Његову помоћ ропства 
греху и радовати се у слободи деце Божје. У истинској скрушености 
можемо доћи до подножја крста и ту оставити своје тешко бреме.“ 
– Мисли са Горе блаженства, 11.

„Спасење људских бића је огроман подухват који позива у 
деловање сваку особине божанске природе. Отац, Син и Свети Дух 
заветовали су се да ће од Божје деце начинити више од победника, 
кроз Онога који их је љубио. Бог је милостив и дуготрпељив, и 
не жели да ико пропадне. Он нам је обезбедио силу да нас учини 
победницима.“ – The Review and Herald, January 27, 1903.

Петак    4. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Наведи неке од најлепших карактеристика живота у Едему.
2. Зашто Бог проверава нашу верност и оданост у наизглед малим 

стварима?
3. Зашто је погрешно кривити Бога и друге за грехе у нашем животу?
4. Опиши дубину Христове жртве за нас.
5. Како треба да одговорим на помирење које је Исус остварио на крсту?
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Лекција 2               Субота, 12. октобар 2019.

Жртве и свечани празници
„Гле, јагње Божије које узе на се грехе света.“ – Јован 1:29.

„Бог је изабрао Израиљце. Он их је позвао да међу људима сачувају 
знање о Његовом закону и о симболима и пророчанствима која су 
указивала на Спаситеља. Он је желео да они за свет буду извори спасења.“ 
– Жеља векова, 15.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 565-573.

Недеља    6. октобар

1. ЈАГЊЕ БОЖЈЕ У СИМБОЛИМА

а. У плану који је Бог дао Јеврејима, шта се морало чинити 
сваког дана за очишћење од греха? 2. Мојсијева 29:38-41.

_______________________________________________________________________

„Свакодневна служба састојала се од јутарњег и вечерњег 
приношења жртве паљенице, паљења тамјана на златном кадионом 
олтару и посебних жртава за грехе појединаца...

„Свако јутро и свако вече спаљивано је на олтару по једно 
једногодишње јагње, са прописаном храном, што је представљало 
свакодневни дар народа Јехови и њихову сталну зависност од 
Христове крви измирења. Бог је изричито био заповедио да свака 
жртва која се Њему приноси мора бити здрава и без мане (2. 
Мојсијева 12:5). Свештеници су били дужни да прегледају сваку 
животињу која је била доведена за жртву и да врате сваку на којој 
нађу какав недостатак. Само она жртва која је била 'без мане' могла 
је сликовито представљати потпуну чистоту Онога који је био 
очекиван да свој живот принесе на жртву 'као безазлено и пречисто 
јагње' (1. Петрова 1:19).“ – Патријарси и пророци, 362.

„Велика истина, утеловљена у жртви сваке заклане животиње 
чија се врела крв још пушила, утиснута у сваку церемонију – 
јесте истина да се греси могу опрати само крвљу Христовом.“ – 
Коментари библијских текстова, 770.
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Понедељак,  7. октобар

2. СВЕТО ГОСПОДУ

а. На који се начин Божји седми дан, субота, разликује од 
годишњих светковина који представљају Његов план за 
избављење од греха? 3. Мојсијева 23:1-3,37,38; Колошанима 
2:16,17; 2. Мојсијева 20:8-11.

_______________________________________________________________________

б. Које чудесно искуство је Израиљце разликовало од старих 
Египћана, побуњеничке нације која је пркосно одбацила 
Бога? 2. Мојсијева 12:3-13.

„То је било оно што се захтевало од деце Израиљеве, што су 
морали да учине са своје стране, да се докажу и да испоље своју 
веру кроз дела, у великом избављењу које је Бог припремао 
за њих. Да би избегли велике казне Божје које је он спремао за 
Египћане, знак крви морао се видети на њиховим кућама. Од њих 
се захтевало да се заједно са својом децом издвоје од Египћана, и 
да се окупе у својим кућама; јер ако би се неки Израиљац нашао у 
кући Египћана, он би настрадао од руке анђела затирача... Када је 
анђео затирач пошао да у ноћи убије прворођенце људи и стоке, он 
је прошао поред њихових кућа, и ниједан Јеврејин који је на свом 
довратку имао знак крви није био уништен.“ – The Spirit of Prophecy 
1, 200.

ц. На који начин је требало сачувати успомену на овај догађај? 
2. Мојсијева 12:14; 3. Мојсијева 23:5.

_______________________________________________________________________

„Четрнаести дан тога месеца, увече празнована је Пасха, чија 
је свечана и убедљива церемонија овековечила успомену на 
ослобођење из ропства у Мисиру, и унапред указивала на жртву 
која је имала да их ослободи робовања греху.“ – Патријарси и 
пророци, 569.

д. Шта је следило после Пасхе? 2. Мојсијева 12:15-20; 3. 
Мојсијева 23:6-8.

_______________________________________________________________________
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Уторак    8. октобар

3. СНАБДЕВАЧ ЖЕТВОМ – И НАДОМ

а. Која жртва Господу је признавала да Он обезбеђује народу 
сваки залогај хране? 2. Мојсијева 23:19 (први део); 3. 
Мојсијева 23:9-14.

„На други дан празника пред Господа су доношени први плодови 
жетве. У Палестини је прво жито био јечам који је дозревао управо 
првих дана празника. Свештеници су пред Божјим олтаром обртали 
први сноп тога жита, како би се показало да све Њему припада. 
Тек кад је та церемонија била завршена, могла је почети жетва.“ – 
Патријарси и пророци, 569.

б. Који се спомен одржавао педесетог дана? 3. Мојс. 23:15-22.
_______________________________________________________________________

„Педесет дана после приношења првих плодова долазио је 
празник Педесетница, који се још називао и празник жетве или 
празник седмица. У знак захвалности за храну која се добија од жита, 
приношена су Господу два хлеба испечена од теста припремљеног 
с квасцем. Празник Педесетнице трајао је само један дан и био је 
посвећен богослужењу.“ – Патријарси и пророци, 569, 570.

ц. Који је празник, коме је претходио свечани уводни празник 
Труба, доносио наду народу да се њихови греси више неће 
памтити? 3. Мојсијева 23:23-32.

„Првосвештеник је могао само једном годишње, након 
најтемељитије и свечане припреме, ући у најсветије место. Ниједно 
људско око, осим првосвештеника, није смело гледати свету 
узвишеност ове просторије која је била посебно место пребивања 
Божје видљиве славе. Првосвештеник је ту увек улазио са страхом, 
док је за то време народ у свечаној тишини ишчекивао његов 
повратак и искрено молио Бога за Његове благослове. Код престола 
милости Бог је разговарао са првосвештеником. Ако је у Светињи 
над светињама свештеник остао неуобичајено дуго, народ је често 
био уплашен бојећи се да га је слава Божја убила због њихових 
или неког његовог греха. Али кад су чули звуке звончића на 
његовој одећи, наступило је велико олакшање. Тада је он изашао и 
благословио народ.“ – The Story of Redemption, 155, 156.
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Среда   9. октобар

4. ПРАЗНИК СЕНИЦА

а. Шта се дешавало током последњег празника у јеврејској години, 
и зашто је то био радостан догађај? 3. Мојс. 23:33-36,39-43.

„Празник Сеница празнован је како би обележио бављење Јевреја 
у шаторима током њиховог путовања кроз пустињу. Током трајања 
ток великог празника, од људи се тражило да напусте своје домове 
и да живе у шаторима начињеним од зелених грана бора или мирте. 
Ове структуре од лишћа понекад су подизане на врховима кућа и 
на улицама, али чешће изван градских зидина, у долинама и дуж 
падина. Разбацане у свим правцима, ови зелени шатори били су веома 
живописан призор. 

„Празник је трајао недељу дана, и током целог тог периода храм 
је био свечано место велике радости. Било је ту раскоши жртвених 
церемонија; и звук музике, мешајући се са осанама, чинио је ово место 
радосним. Са првом зором, свештеници су се огласили дугачким, 
продорним звуком својих сребрних труба; а одговор труба и радосни 
повици народа из њихових шатора, одзвањајући брдима и долинама, 
поздравили су свечани дан. Тада је свештеник из потока Кедрона 
захватио крчаг воде и, подижући га високо, док су трубе одзвањале, 
успињао се широким степеницама храма, ходајући у ритму музике, 
спорим и одмереним корацима певао: 'Ево, стоје ноге наше на вратима 
твојим, Јерусалиме!'

„Он је крчаг однео до олтара који се налазио у средишту храмског 
трема. Ту су се налазиле две сребрне зделе, крај којих су стајала два 
свештеника. Крчаг воде сипан је у једну зделу, док је друга била напуњена 
крчагом вина; садржај обе зделе отицао је у цев која је била повезана 
са Кедроном, па затим даље у Мртво море. Овај призор посвећене воде 
представљао је извор који је истицао из стене и освежавао Јевреје у 
пустињи. Затим су се зачули свечани одјеци:

„'Господ Бог је моја сила и песма! Зато ћемо с радошћу црпити 
воду из извора овог спасења.' Сав огромни збор сјединио се у песми 
победе са музичким инструментима и трубама које су ођекивале 
дубоким тоновима, док су учени хорски певачи водили свечани 
складни концерт хвале.

„Весеље се наставило у изузетној величанствености. У ноћи су 
храм и његов трем тако сијали вештачком светлошћу да је цео град 
био осветљен. Музика, махање палминим гранама, радосне осане, 
огроман скуп људи које је обасјавала светлост висећих светиљки, 
заслепљујућа одећа свештеника и величанствост церемонија, све то 
заједно сачињавало је призор који ће остати дубоко урезан у уму свих 
који су га посматрали.“ – The Spirit of Prophecy 2, 343-345.
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Четвртак    10. октобар

5. СИМБОЛ СПАСЕЊА

а. Шта треба да схватимо док размишљамо о празницима у 
старом Израиљу? Римљанима 15:4; Јован 1:29.

_______________________________________________________________________

„Немогуће је набројати предности које је Господ наменио 
свету тиме што је јеврејску нацију учинио чуваром своје богате 
ризнице знања. Они су били предмет Његове нарочите наклоности. 
Као народ који је познавао и поштовао правога Бога, требало је 
да другима преносе начела Његовог царства. Њих је поучавао сам 
Господ. Он их није закинуо ни за шта што би им било од користи у 
изградњи карактера који би их учинио достојним представницима 
Његовог царства. Кроз њихове празнике, Пасху, Педесетницу 
и празник Сеница, заједно са церемонијама које су пратиле ова 
окупљања, требало је објавити истине које је Бог поверио свом 
народу. На овим саборима требало је да народ испољи весеље и 
радост, одајући захвалност за своја преимућства и милостиво 
опхођење њиховог Господа према њима. Тиме је требало да 
покажу свету који није познавао Бога да Господ не оставља оне 
који верују у Њега. Радосним гласом требало је да певају: 'Што си 
клонула, душо моја, и што си жалосна? Уздај се у Бога; јер ћу Га 
још славити, Спаситеља мог и Бога мог' (Псалам 43:5)...

„Историја деце Израиља написана је за опомену и савет нама на 
које долази последак света. Они који у овим последњим данима буду 
стајали чврсти у вери, и коначно ушли у небески Ханан, морају да 
слушају речи упозорења које је Исус Христос упутио Израиљцима. 
Ове поуке дате су цркви у пустињи како би их проучавао и чувао и 
Божји народ у свим будућим нараштајима.“ – The Upward Look, 232.

Петак    11. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Зашто је било потребно принети јагње на жртву сваког јутра и 
вечера?

2. Шта је сачувало децу Израиљеву у ноћи Пасхе?
3. Која церемонија је успостављена како би признала Господа жетве?
4. Зашто је Дан очишћења био толико важан?
5. Која је била општа сврха празничних дана?
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Лекција 3    Субота, 19. октобар 2019.

Разумевање симбола
„А Исус опет повика и гласно и испусти душу. И гле, завеса 

црквена раздре се надвоје од горњег краја до доњег.“ – Матеј 27:50,51 
(први део).

„Кад се велика завеса у храму раздрла, то је био знак да Бог више 
не прима јеврејске жртве и обреде. Велика Жртва била је принесена и 
примљена.“ – Рани списи, 279.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 268-274, 347-349.

Недеља    13. октобар

1. СВАКОДНЕВНО ОСВЕШТАЊЕ

а. Зашто је било неопходно да Христова жртва на крсту замени 
жртвене обреде? Јеврејима 10:9-12; Дела 3:1. На који начин су 
јутарња и вечерња жртва у старом Израиљу значајне и за нас 
данас?

„Христос је био темељ целокупног јеврејског економског 
система. Сви типови и симболи у службама Јевреја указивали су 
на Спаситеља света.“ – The Signs of the Times, February 25, 1897.

„Часови одређени за јутарњу и вечерњу жртву сматрани су 
светима и у целом јеврејском народу важили као време одређено 
за богослужење... У том обичају хришћани могу да виде пример за 
јутарњу и вечерњу молитву. Док осуђује обичаје који представљају 
само понављање формалности без животног духа побожности и 
молитве, Бог са великим задовољством гледа на оне који Га љубе 
и који се свако јутро и свако вече клањају пред Њим, тражећи 
опроштај за учињене грехе и молећи се за благослов.“ – Патријарси 
и пророци, 364.

„Ако је икада било време да сваки дом постане дом молитве, онда 
је то сада. Као некада патријарси, они који тврде да воле Бога треба 
да подижу олтаре Господу где год разапињу своје шаторе. Нека 
отац, као свештеник у дому, полаже на олтар јутарњу и вечерњу 
жртву, док се жена и деца сједињују у молитви и захваљивању. У 
домаћинству у ком се Бог на тај начин поштује Исус ће волети да 
се задржава.“ –The Bible Echo, December 15, 1893.



16 Библијске лекције, октобар – децембар 2019.

Понедељак    14. октобар

2. ЧИШЋЕЊЕ СРЦА

а. Који је значај Пасхе за нас као хришћане? 1. Коринћанима 
5:7; Јеврејима 7:26,27.

„Пасха је имала да буде и успомена и симбол, не само да подсећа 
на ослобођење из Мисира, већ и да унапред указује на велико 
ослобођење које је Христос имао да изврши, ослобађајући свој народ 
од јарма греховнога. Жртвено јагње представљало је 'Јагње Божје', 
у којему се налази наша једина нада за спасење. Апостол каже: 'Јер 
и пасха наша закла се за нас, Христос' (1. Коринћанима 5:7). Није 
било довољно само то што је пасхално јагње било заклано, већ су 
се његовом крвљу морали покропити довратници, тако и заслуге 
Христове крви мора да прихвати свака душа. Није доста веровати да 
је Он умро за овај свет, већ морамо веровати да је умро лично за нас. 
Заслуге жртве помирења морамо прихватити лично за себе...

„Јагње се морало испећи цело, и ниједна му се кост није смела 
сломити; исто тако се ниједна кост није смела преломити ни 
Јагњету Божјем које је морало да умре нас ради (Јован 19:36). Тако 
је било приказано и савршенство Христове жртве.“ – Патријарси и 
пророци, 278.

б. Шта је представљао исоп у обреду Пасхе? Псалам 51:2,7; 
119:9; 1. Петрова 1:22.

„Исоп употребљен за кропљење крвљу био је симбол чишћења, он 
је био употребљаван и при отклањању губе и чишћењу оних који би 
постали нечисти додиривањем мртваца.“ – Патријарси и пророци, 278.

„Нама је потребно нешто и поред наше религије и празновања суботе. 
Потребни су нам животни принципи и осећање личне одговорности. То 
многи избегавају, а последице тога су: безбрижност, незаинтересованост 
и недостатак будности и духовности. Где је духовност Заједнице? Где су 
људи и жене пуни вере и Светог Духа? Моја је стална молитва: 'Очисти 
своју Заједницу, о Господе!'“ – 1. Сведочанство, 91.

„Вера која долази од Бога јесте једина вера која води к Богу. Да бисмо 
служили Богу како треба, морамо бити рођени од божанског Духа. На тај 
начин се чисти срце и обнавља ум, што нас оспособљава да упознамо и 
љубимо Бога. На тај начин се радо покоравамо свим Његовим захтевима. 
То је истинска побожност.“ – Жеља векова, 166, 167.

„Божји народ је морао да очисти своје душе послушношћу истини 
и да се припреми да без мане стане пред Њега када Он дође.“ – 
Евангелизам, 523.
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Уторак   15. октобар

3. СВЕТ ЖИВОТ, СВЕТИ ОБРЕД

а. Објасни на који начин је симболично приказано савршенство 
Христове жртве. 2. Мојсијева 12:46; Јован 19:36.

_______________________________________________________________________

б. На који начин се чињеница да се пасхално јагње морало не 
само заклати, већ и појести, повезује са Христом, нашом 
Пасхом? 2. Мојсијева 12:8; Јован 6:53,54,63.

_______________________________________________________________________

„Да бисмо добили опроштај греха, није довољно само веровати 
у Христа, већ преко Њега и Његове речи треба непрестано да 
примамо духовну храну и снагу... Христови следбеници морају да 
деле Његова искуства. Они морају прихватити Реч Божју и потпуно 
јој се прилагодити, тако да она постане покретачка сила њиховог 
живота и поступака. Христовом силом они се морају преобразити 
у Његово обличје и одсјајивати божанским особинама. Они морају 
узимати тело и крв Сина Божијега, иначе неће имати живота у себи. 
Дух и дело Христово морају бити и дух и дело Његових ученика.

„Јагње је требало јести заједно с горким зељем, што је указивало 
на горко робовање у Мисиру. Тако и ми кад примамо хлеб који 
представља Христа треба да то чинимо скрушена срца и кајући се 
за своје грехе.“ – Патријарси и пророци, 280.

ц. На коју нарочиту церемонију је Пасха указивала, и који 
обред је томе додат? Марко 14:16,22-25; Јован 13:1-5,13-15.

_______________________________________________________________________

„Христов чин прања ногу својих ученика био је свети чин; Он је 
то урадио да би, подсећајући их шта је све учинио за њих, у њима 
пробудио осећања у којима не би било места ни за какво уздизање 
изнад свог ближњег. Требало је да овај пробуди у брату разумевање 
осећања свог брата...

„Овај обред не говори толико човековом разуму колико његовом 
срцу и души. Он је потребан његовој моралној и духовној природи. 
Да овај обред није био потребан Његовим ученицима, Христос га 
не би увео и укључио у последњу вечеру.“ – The Review and Herald, 
June 14, 1898.
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  Среда   16. октобар

4. ИЗДВОЈЕНИ

а. Када је Пасха првобитно била успостављена, које ограничење 
је Бог увео онима којима је било дозвољено да учествују у 
њој? Зашто? 2. Мојсијева 12:43-48.

„(Господ) је од Аврама и његових потомака захтевао да се обрежу, 
да начине кружни рез на телу, као знак да је и њих Бог одвојио и 
оделио од других народа као своје посебно благо. Овим знаком они 
су се свечано заветовали да се неће браковима мешати с другим 
народима, чиме би могли изгубити своје поштовање према Богу 
и Његовом закону и постати слични идолопоклоничким народима 
око себе.

„Чином обрезања они су свечано пристали да са своје стране 
испуне захтеве савеза склопљеног с Аврамом, да буду одвојени 
од других народа и беспрекорни. Да су се Аврамови потомци 
чували да буду одвојени од других народа, не би били заведени 
у идолопоклонство. Да су се одвајали од других народа, били би 
поштеђени великих искушења да се укључе у њихове грешне 
обичаје и побуну против Бога. Свој посебни свети карактер су 
у великој мери изгубили управо због тога што су се мешали с 
народима око себе.“ – The Spirit of Prophecy 1, 262, 263.

б. Попут обрезања у Старом завету, који новозаветни обред 
је знак одвајања од света и посвећења Богу? Колошанима 
2:6,10-12; Галатима 5:6.

„Христос је крштење учинио знаком уласка у Његово духовно 
царство. Он је то прогласио изричитим условом који морају да 
испуне сви који желе да буду признати као они који исповедају 
оданост ауторитету Оца, Сина и Светог Духа...

„Крштење представља најсвечаније одрицање од овог света. 
Они који се крштавају у троструко име Оца, Сина и Светога Духа 
изјављују јавно на самом почетку свог хришћанског живота да 
раскидају са служењем сотони и постају чланови царске породице, 
деца небеског Цара. Овим чином они доказују да су послушали 
заповест: 'Изиђите између њих и одвојте се... и не дохватајте се 
нечистог.' И на њима се испуњава обећање: 'И бићу вам Отац, и 
ви ћете бити моји синови и кћери, говори Господ Сведржитељ' (2. 
Коринћанима 6:17,18).“ – 6. Сведочанство, 86.
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Четвртак   17. октобар

5. СВЕЧАНО ОДВАЈАЊЕ ОД ГРЕХА

а. Које одредбе је Христос успоставио за обред Пасхе? Ко је са 
Њим учествовао у овом празнику? Марко 14:12-15.

„Господњу вечеру не треба славити само повремено или једном 
годишње, већ чешће од годишње Пасхе. Овај свечани обред 
успомена је на далеко већи догађај од избављења деце Израиљеве 
из Египта. Ово избављење било је слика великог помирења које 
је Христос извршио жртвовањем сопственог живота за коначно 
избављење свог народа.

„Овај обред не треба да буде искључив, као што би га многи 
желели учинити. Сви у њему треба јавно да учествују и овако 
сведоче: Прихватам Христа као свог личног Спаситеља. Он је дао 
свој живот за мене како бих могао бити спасен од смрти.“ – The 
Faith I Live By, 302. 

„Указано ми је на време када је Исус одвео своје ученике насамо, 
у горњу собу, и када је прво опрао њихове ноге, а затим им дао да 
једу изломљен хлеб који је представљао Његово сломљено тело, и 
да пију вино које је представљало Његову проливену крв. Видела 
сам да сви треба да поступају са разумевањем, и да следе Христов 
пример у овим стварима, и када присуствују овим обредима, треба 
да се одвоје од неверника што је више могуће.“ – The Review and 
Herald, November 1, 1850.

б. Шта је представљао бесквасни хлеб? 1. Коринћанима 5:6-8.

„За време Пасхе верницима је било наређено да из својих кућа 
одстране сваки траг квасца, као што је требало и да се из срца 
одбаци сваки грех.“ – Христове очигледне поуке, 69.

Петак    18. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта открива нашу свакодневну потребу за очишћењем данас више него 
икада раније?

2. Какву паралелу (примену) исоп данас има у пасхалној служби?
3. Зашто је обред понизности тако важан за нас у овим последњим данима?
4. На који начин се некадашње мешање са необразнима понавља и данас? 
5. Какво одвајање је потребно док се прима Господња вечера?
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Лекција 4     Субота, 26. октобар 2019.

Од вазнесења до коначног 
помирења

„Свему има време, и сваком послу под небом има време.“ – 
Проповедник 3:1.

„Христова чуда су доказ Његовог божанства; али најјачи докази 
да је Он Искупитељ света налазе се у пророчанствима Старог завета 
упоређеним са историјом Новог завета.“ – The Spirit of Prophecy 3, 211.

Предлажемо да прочитате: Велика борба, 291-300, 317, 318.

Недеља     20. октобар

1. ПРВИ ПЛОДОВИ

а. Шта је симболично приказано снопом жита којим је махано 
пред Господом на почетку жетве (3. Мојсијева 23:9-11)? 
Матеј 27:50-53; 1. Коринћанима 15:17-20.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христос се дигао из мртвих као први плод оних који су 
заспали. Он је био остварење старозаветног симбола снопа, и 
Његово васкрсење се збило баш оног дана када је снопље требало 
да се принесе Господу. Овај симболичан обред вршио се више од 
хиљаду година. Са пожњевених поља би се прикупили први зрели 
класови и кад је народ долазио у Јерусалим на Пасху, махао је њима 
у знак захвалности пред Господом. Док се тај обред не обави, није 
могла почети жетва. Сноп посвећен Богу представљао је жетву. 
Тако је Христос као први сноп представљао велику жетву која ће се 
прикупити за царство Божје. Његово васкрсење је симбол и јемство 
васкрсења свих умрлих праведника.“ – Жеља векова, 765.

„(Христос) као прве лелујаве снопове представља Оцу оне који 
су васкрсли заједно с Њим као представници оног силног мноштва 
које ће устати из гроба приликом Његовог другог доласка.“ – Жеља 
векова, 814.
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Понедељак    21. октобар

2. ПЕДЕСЕТНИЦА

а. Будући да је у старозаветно време празник жетве прослављан 
педесет дана након приноса обртаног снопа, каква жетва 
душа је скупљена на празник Педесетнице? Дела 2:1,4,7,8,41.

„Јеврејске вође су претпостављале да ће се Христовом смрћу 
завршити и Његово дело. Уместо тога, они су били очевици чудесних 
призора на дан Педесетнице. Чули су како ученици, прожети до тада 
непознатом силом и снагом, проповедају Христа, а знаци и чуда 
потврђивали су њихове речи. У Јерусалиму – тврђави јеврејства – 
хиљаде људи су отворено изражавали своју веру у Исуса Назарећанина 
као Месију.

„Ученици су били изненађени и пресрећни због обилне жетве у 
обраћању душа.“ – Дела апостола, 31-33.

„Какав је био резултат изливања Духа на дан Педесетнице? 
Радосна вест о васкрслом Спаситељу разнесена је до најудаљенијих 
крајева тада настањеног света. Кад су ученици објављивали поруку 
спасења, срца су се потчињавала сили поруке. Заједница је примала 
обраћене који су јој прилазили са свих страна. Отпадници су се 
обратили а грешници се ујединише с верницима да траже драгоцени 
бисер истине. Неки који су били најогорченији противници јеванђеља, 
постали су његови поборници...

„Никаквим претњама се нису дали спречити ни застрашити. 
Господ је проговорио преко њих и кад су ишли од места до места, 
проповедали су јеванђеље сиромашнима и пратила су их силна чуда 
божанске милости.

„Тако силно може Бог деловати кад се људи потчине контроли 
Његовог Светог Духа.“ – Дела апостола, 35, 36.

б. Како то може да надахне и нас у данашњем времену? Дела 5:30-32.

„Обећање о дару Светог Духа није ограничено ни на једну 
епоху, ни на један народ. Христос је рекао да ће божанска сила 
Светог Духа бити на Његовим следбеницима све до краја. Од дана 
Педесетнице па све до данас, Утешитељ је упућиван свима који 
су се потпуно посветили Господу и Његовој служби. Свети Дух 
је долазио као саветник, просветитељ, вођа и сведок свима који 
су примили Христа као личног Спаситеља. Уколико су верници 
ходили у приснијој вези с Богом, утолико су јасније и силније 
сведочили о љубави и спасоносној милости свог Искупитеља.“ – 
Дела апостола, 36.
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Уторак   22. октобар

3. ОГЛАШАВАЊЕ ТРУБА

а. У јеврејском празничном систему трубе су обележавале свечани 
дан коначног очишћења. Какву паралелу са тим можемо пронаћи 
у учењу Виљема Милера? 3. Мојс. 23:23-25; Матеј 24:32,33.

„(Бог) је послао своје изабране гласнике да свету објаве приближавање 
последњег суда.“ – Велика борба, 306.

„Готово у сваком граду после (Милерових) проповеди обраћало се по 
двадесетак, а у неким местима и стотине њих. У многим местима широм су 
му отварали врата скоро свих протестантских цркава; позиве су му обично 
упућивали проповедници разних верских заједница. Његово устаљено 
правило било је да не говори ни у једном месту где није позван; међутим, 
ускоро више био у стању да се одазове ни на половину позива који су 
му са свих страна били упућивани. Многи који нису прихватили његово 
мишљење у погледу тачног времена другог Христовог доласка, ипак су 
се осведочили у сигурност и близину Његовог доласка, и у неопходност 
припремања за тај догађај. У неким од великих градова његово је дело 
оставило запажени утисак. Продавци алкохолних пића су напуштали свој 
посао и своје продавнице претварали у дворане за састанке; коцкарске 
јазбине су нестајале; безверници, деисти, универзалисти, па чак и 
најнапуштенији развратници који годинама нису присуствовали никаквом 
богослужењу, поправљали су се. У свим градским квартовима разне 
цркве су увеле молитвене састанке, готово у свако доба дана тако да су се 
пословни људи и у подне окупљали на молитву и одавали хвалу Богу. То 
није било неко неприродно узбуђење, већ израз готово свеопштег осећања 
свечаности пробуђеног у срцу људи. У свом раду Милер је, као и ранији 
реформатори, више настојао да пробуди савест и осведочи разум, него да 
изазове емоције.

„Године 1833. Милер је од баптистичке цркве, чијем је чланству 
припадао, примио дозволу да проповеда. Многи од проповедника његове 
цркве били су осведочени да је то што он ради добро, и са њиховим 
формалним одобрењем он је наставио своје дело.“ – Велика борба, 299, 300.

„Учење о Христовом доласку је оне који су га прихватили пробудило, 
и они су увидели неопходност покајања и понизности пред Богом. Многи 
су се дуго колебали између Христа и света; али сада су осетили да је 
време да заузму одлучан став. 'Оно што је вечно и непролазно добило 
је у њиховим очима неуобичајену стварност. Небо им се приближило, 
а они су се осећали криви пред Богом.' Хришћани су живахнули новим 
духовним животом. Освојило их је осећање да је време кратко и да оно 
што су дужни учинити за своје ближње морају учинити што пре. Земља 
и све што је на њој изгубило је за њих сваки значај, а вечност као да се 
већ отворила пред њима и спасење душе са свим оним што се односи на 
вечно блаженство или вечну смрт, потиснуло је све што је пролазно и 
овоземаљско.“ – Велика борба, 307, 308.



Библијске лекције, октобар – децембар 2019. 23

Среда    23. октобар

4. ВРЕМЕ И ПОРУКА

а. Како знамо да Бог сигурно ради по посебном временском 
плану? Проповедник 3:1; Марко 1:14,15.

„Јеванђеоска порука, како ју је објавио сам Спаситељ, заснивала 
се на пророчанствима. Време за које је Он рекао да је изашло био 
је период који је анђео Гаврило објавио Данилу.“ – Жеља векова, 209.

б. Која историја потврђује пророчко истраживање Виљема 
Милера? Данило 9:24-27.

„Анђео Гаврило открио је Данилу време првог доласка као и 
неке од главних збивања везаних за животно дело Спаситељево. 
'Седамдесет је недеља', рекао је анђео, 'одређено твоме народу и 
твоме граду светом да се сврши преступ и да нестане греха и да 
се очисти безакоње и да се доведе вечна правда, и да се запечати 
утвара и пророштво, и да се помаже свети над светима' (Данило 
9:24). У пророштву један дан представља једну годину. Седамдесет 
недеља или четири стотине и деведесет дана значе четири стотине и 
деведесет година. Дат је и почетак овог периода: 'Зато знај и разуми: 
Откада изиђе реч да се Јерусалим опет сазида до помазаника војводе 
биће седам недеља, и шездесет и две недеље' – шездесет девет 
недеља или четири стотине осамдесет три године. Наредбу да се 
Јерусалим 'опет сазида' употпунио је Артаксеркс Лонгиманус (види 
Јездра 6:14; 7:1,9) и она је ступила на снагу у јесен године 457. пре 
Христа. Рачунајући од тога датума, 483 године досежу до јесени 
27. године по Христовом рођењу. Према пророчанству тај период је 
имао да траје до Месије помазаника. Исус је 27. године крштењем 
примио помазање Светога Духа и ускоро затим почео своју службу. 
Тада је била упућена вест: 'Изађе време' (Марко 1:15).

„Анђео је затим рекао: 'И утврдиће завет с многима за недељу дана' 
– 7 година. Јеванђеље је требало да се проповеда нарочито Јеврејима 
у току седам година од почетка Спаситељеве службе; сам Христос 
требало је да проповеда три и по године, а после Њега апостоли. 'А у 
половину недеље укинуће жртву и принос' (Данило 9:27). У пролеће 
31. године Христос, права жртва принета је на Голготи...

„Једна седмица – седам година, завршила се 34. године. Тада 
су Јевреји каменовањем Стефана заувек запечатили своју судбину 
одбацивањем јеванђеља.“ – Пророци и цареви, 479, 480.
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Четвртак    24. октобар

5. СИГУРАН ПРОРОЧКИ ТЕМЕЉ

а. Иако Виљем Милер није у потпуности разумео све фазе 
Христове посредничке службе, која тема је била основа 
његовог позива на покајање? Данило 8:14. Који позив је 
упућен нама данас? 1. Петрова 1:15,16.

„Пошто су 70 недеља – 490 дана – одузети од 2300 дана, 
преостају још 1810 дана. По истеку 490 дана, односно година, 
датих Јеврејима треба да се наврше још 1810 година. Рачунајући од 
34. после Христа, преосталих 1810 година досежу до 1844. године. 
Према томе 2300 дана из књиге пророка Данила 8:14 завршавају 
се 1844. године. По истеку овог великог временског раздобља, 
требало је да уследи оно што је анђео у поменутој визији рекао: 
'онда ће се светиња очистити.'“ – Велика борба, 296, 297.

„(Виљем Милер) је прихватио тада распрострањено мишљење 
да је земља светиња, и веровао је да чишћење светиње значи 
очишћење земље ватром о Христовом доласку. Стога, кад је 
пронашао да је свршетак 2300 дана тачно проречен, закључио је да 
је на тај начин откривено време другога Христовог доласка. Његова 
заблуда потиче отуда што је прихватио опште распрострањено 
мишљење о томе шта је светиња.“ – Велика борба, 317.

„Велики дан се приближио и народ је по Божјем провиђењу 
био стављен на пробу у погледу одређеног времена, да би се 
открило шта је коме у срцу. Сврха објављивања ове поруке била је 
да се црква прокуша и очисти. Њени припадници су морали бити 
наведени да сами увиде да ли су њихова осећања везана за овај 
свет или за Христа и небо. Тврдили су да љубе Господа, а сада је 
требало да ту своју љубав и докажу.“ – Велика борба, 318.

Петак      25. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како је симболично приказано васкрсење Христа и оних који су устали 

са Њим? 
2. Који јеванђеоски догађај открива највреднију жртву коју можемо 

пожњети?
3. Шта је била карактеристика састанака Виљема Милера? 
4. Зашто је за нас пресудно да разумемо библијска пророчанства заснована 

на времену?
5. До ког открића је дошао Виљем Милер у својим истраживањима, и на 

који начин је то представљало тест става цркве?
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Субота, 2. новембар 2019.

Дар прве суботе 
за седиште Конференције 
јужни Минданао

Минданао је друго највеће и најјужније 
острво Филипина. То је и име једне од 
три групе острва ове државе (друга два 
су Лузон и Висајас). Она се састоји од 
острва Минданао (са око 18 милиона 
становника) и више малих удаљених 
острва.

Преко 70% становништва Филипина 
исповеда римокатоличку веру; 17% су 
протестанти; 5-10% чине муслимани, а остатак 
будисти и припадници других религија.

Језик који се највише користи на острву Минданао је Себуано 
(Бисаја), иако су званични језици филипино и енглески.

Од свог зачетка 1958. године, дело Реформног покрета Адвентиста 
седмог дана на Филипинима отпочело је на острву Минданао, 
нарочито у граду Давао. Касније је купљено имање у граду Дигос, 
Давао дел Сур, и оно је требало да постане прва централа мисије у 
земљи. Милошћу Божјом дело је напредовало – и од те прве мисије, 
ширило се целом земљом, тако да данас имамо основану унијску 
конференцију са пет пољских конференција и врло активно чланство. 

У овом тренутку, зграда те централе је доста стара, и браћа су, 
уместо да је реновирају, одлучила да саграде нову како би могли 
задовољити потребе пољске конференције у њеним активностима. 
Ова нова зграда садржаваће спаваонице, тоалете и конференцијску 
салу у којој ће се одржавати састанци за реорганизацију. 

„Требало би да сматрамо предношћу да будемо Божји сарадници 
тиме што дајемо своја средства за покретање делатности које ће 
извршити Његове намере у свету. Сви који поседују тај Христов дух 
имаће и нежно, сажаљиво срце и отворену, великодушну руку. Нико 
не може бити стварно себичан ако Христос заокупља све његове 
мисли.“ – The Review and Herald, April 18, 1912.

Наша браћа сакупљају средства за овај пројекат и пред њима је дуг 
пут до његовог завршетка. Наша је искрена жеља и молитва да Господ 
благослови вашу великодушност у унапређењу Његовог дела у овој 
области.

Ваша браћа и сестре из Конференције јужни Минданао



26 Библијске лекције, октобар – децембар 2019.

Лекција 5       Субота, 2. новембар 2019.

Дан очишћења
„Јер у тај дан бива очишћење за вас, да се очистите; бићете 

очишћени од свих греха својих пред Господом.“ – 3. Мојсијева 16:30.

„Време у коме живимо је озбиљно време суда, па је зато прави тренутак 
да се свако покаје пред Богом, да призна своје грехе и да се живом вером 
ослони на заслуге разапетог и васкрслог Спаситеља.“ – Сведочанство за 
проповеднике, 199.

Предлажемо да прочитате: Велика борба, 317-319, 367-378.

Недеља    27. октобар

1. ЗАВРШНА СЛУЖБА

а. Коју суштинску истину о светињи су милерити превидели и 
потом то и схватили? 3. Мојс. 16:29-31; Јеврејима 8:1,2; 9:24.

„После нашег разочарања поново смо уз молитву најусрдније 
проучавали свете списе и после извесног периода неизвесности и 
недоумице, светлост је продрла кроз таму која нас је обавијала, а 
сумње и несигурности је нестало.

„Сада је постало јасно да се пророчанство из књиге Данилове 
8:14 не односи на чишћење земље, него на завршно дело нашег 
Првосвештеника на небу, на завршетак Његове искупитељске 
мисије и припрему народа да би опстао на дан Његовог доласка.“ 
– 1. Сведочанство, 53.

„У симболичном систему старозаветног богослужења које 
је било само предслика Христове жртве и Његове свештеничке 
службе, очишћење светиње био је последњи чин који је поглавар 
свештенички обављао у годишњем низу својих службених обреда. 
То је било завршно дело помирења – отклањање или одношење 
греха са Израиља. То је симболично представљало завршни чин у 
служби нашега Првосвештеника на небу – уклањање или брисање 
греха Његовог народа, који су забележени у небеским књигама. Ова 
служба представља дело истражног суда који треба непосредно да 
претходи доласку Христа на облацима небеским са силом и славом 
великом; јер кад Он буде дошао случај сваког појединца ће већ 
бити одлучен.“ – Велика борба, 317, 318.
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Понедељак    28. октобар

2. СВЕЧАНО ВРЕМЕ

а. Где наш Првосвештеник, Исус Христос, врши службу од 
завршетка 2300 дана 1844. године, и зашто је то толико 
важно? Јеврејима 9:1-3; Откривење 3:7; 11:19.

_______________________________________________________________________

„Време кад Божје заповести треба да заблистају у свом пуном 
значају и кад Божји народ треба да буде стављен на пробу у погледу 
истине о суботи настало је кад су се отворила врата светиње над 
светињама у небу, где се налази ковчег са десет заповести. Та врата 
се нису отворила све док Исус није завршио своје посредовање 
у светињи – 1844. године. Тада је Исус затворио врата светиње а 
отворио врата светиње над светињама и ушао иза друге завесе, где 
Он још увек стоји поред ковчега докле сада допире вера духовног 
Израиља.

„Видела сам да је Исус затворио врата светиње и нико их не 
може отворити, а отворио врата светиње над светињама и нико 
их не може затворити (Откривење 3:7,8); и да од оног тренутка 
кад је Он отворио врата светиње над светињама, у којој се налази 
ковчег завета, заповести обасјавају Божју децу и светковање суботе 
постаје за њих камен пробе.“ – Рани списи, 44.

б. Шта морамо схватити у овом историјском тренутку? 1. 
Тимотију 5:24.

_______________________________________________________________________

„Живимо у великом дану помирења, када наши греси, признати 
и окајани, треба да иду пред нама на суд. Бог сада не прихвата 
млако и беживотно сведочанство својих проповедника. Такво 
сведочанство не би представљало садашњу истину. Порука за 
данашње време мора бити правовремена храна која ће нахранити 
Божју цркву. Али сотона се труди да постепено ослаби силу те 
поруке како људи не би били спремни да се одрже у Господњи дан.

„Наш Првосвештеник ушао је 1844. године у светињу над 
светињама небеске светиње како би отпочео с делом истражног 
суда. Бог је почео да прегледава случајеве преминулих праведника. 
Када се то дело приведе крају, почеће се изрицати пресуде над 
живима. Како су драгоцени, како су важни ти свечани тренуци!“ – 
Одабране поруке 1, 120.
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Уторак    29. октобар

3. ИСТРАГА - СЛУЧАЈ ПО СЛУЧАЈ

а. Шта показује да се суд тиче сваког од нас понаособ? 
Проповедник 11:9; Матеј 12:36; Данило 7:9,10.

„Случај свакога од нас чека на ред на небеском суду. Свакоме од 
нас биће суђено у складу са делима које смо учинили док смо у телу. 
У земаљској служби, док је дело помирења вршио првосвештеник 
у светињи над светињама земаљске светиње, од људи се тражило 
да муче своје душе пред Богом и признају своје грехе како би могли 
добити помирење и како би им били избрисани греси. Тражи ли се 
ишта мање од нас у овом стварном дану помирења, када Христос 
у небеској светињи заговара случајеве свог народа, а коначна и 
неопозива одлука треба да буде изречена над сваким човеком?“ – 
Одабране поруке 1, 120.

б. На какво размишљање све ово треба да нас наведе? 
Проповедник 12:13,14.

„У каквом се стању налазимо у ово страшно и озбиљно време? 
Каква охолост влада у цркви, каква обмана, каква љубав према 
моди, испразности и забави, каква жеља за превлашћу? Сви 
ти греси замрачили су ум тако да се вечне ствари нису могле 
разазнати. Зар нећемо проучавати Свето Писмо како бисмо могли 
сазнати где се налазимо у историји овога света? Нећемо ли постати 
мудри по питању дела које се врши за нас у ово време и положаја 
који би ми као грешници требало да заузмемо док се одвија то 
дело помирења? Ако нам је имало стало до спасења наших душа, 
морамо направити одлучну промену. Морамо тражити Господа с 
истинским покајањем; морамо дубоко скрушене душе признати 
наше грехе како би они могли бити избрисани.

„Не смемо се више задржавати на зачараном тлу. Брзо се 
приближавамо завршетку времена милости. Свака душа би требало 
да се пита: Како Бог гледа на мене? Не знамо у ком тренутку Христос 
може изговорити наша имена и коначно одлучити нашу судбину. О, 
какве ли ће бити донесене одлуке! Хоћемо ли бити сврстани међу 
праведнике или ћемо бити убројани у зле?“ – Одабране поруке 1, 121.

„Са завршним делом помирења уско су повезани свечани 
призори. Чињенице у вези с њима су од пресудног значаја.“ – The 
Spirit of Prophecy 4, 314, 315.
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Среда   30. октобар

4. ЛОГИЧНО ВРЕМЕ

а. Зашто је истражни суд неопходан пре Христовог доласка? 
Матеј 16:27; Откривење 22:12.

„Као што су у старо доба греси народа вером прво преношени 
на жртву а затим њеном крвљу, симболично, на земаљску светињу, 
тако се и у новом завету греси оних који се кају вером преносе на 
Христа и преко Њега на небеску светињу. И као што је чишћење 
земаљске светиње симболично вршено одстрањењем греха, 
којима је она била запрљана, тако мора бити извршено и истинско 
очишћење небеске светиње одстрањењем или брисањем греха, 
који су ту записани. Али пре него што се то може извршити, морају 
се прегледати књиге да се утврди ко је окајавањем греха и вером у 
Христа стекао право да се користи благодаћу Његовог помирења. 
Стога је чишћењем светиње обухваћено и дело истраживања – 
дело истражног суда. Ово дело мора бити извршено пре него што 
Христос дође да спасе свој народ; јер кад Он буде дошао, долази и 
плата Његова с Њим 'да да свакоме по делима његовим' (Откривење 
22:12).“ – Велика борба, 377.

б. Од кога почиње суд? 1. Петрова 4:17.

„У симболичној служби старог завета на Дан очишћења су у 
богослужењу могли узети учешћа само они који су пред Богом 
признали своје грехе и покајали се, и чији су греси крвљу жртве за 
грех били пренесени у светињу. Тако ће се и на велики дан коначног 
очишћења и истражног суда разматрати само случајеви оних који 
тврде да су Божји народ. Суђење безбожницима је посебно и 
одвојено од овога, и одржаће се касније.“ – Велика борба, 427.

ц. Када ће злима бити суђено, и ко ће то чинити? 1. Коринћанима 
6:2,3.

_______________________________________________________________________

„У току ових хиљаду година, између првога и другог васкрсења, 
судиће се непокајанима... У то ће време, како је прорекао и Павле, 
'свети судити свету' (1. Коринћанима 6:2). Заједно са Христом они ће 
судити непокајанима.“ – Велика борба, 582.
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Четвртак    31. октобар

5. У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ

а. Шта Бог својом милошћу чини у свом старању да избегнемо 
коначни суд? Римљанима 8:28,29; Ефесцима 4:11-13.

„Божји циљ у приближавању нас Њему јесте да нас обликује 
према Христовом лику.“ – The Review and Herald, January 21, 1896.

„Карактер правог, понизног, искреног хришћанина полако ће 
постајати савршен, а његово срце ће се стално обликовати према 
Христовом лику. Његов живот ће бити прожет доброчинством и 
љубављу. Такви људи биће утвђени у Богу. Дело које је започела 
милост, уз искрене напоре да се приближимо Исусу, довршиће 
слава у Божјем царству.“ – Ibid., June 3, 1880.

б. Зашто је Божји закон неопходан у процесу обликовања 
нашег карактера према Исусовом лику? Римљанима 7:7; 1. 
Тимотију 1:8-10; 1. Јованова 1:9.

„Велико дело мора бити учињено за све нас пре него што 
достигнемо савршенство хришћанског карактера. Божји закон је 
мерило праведности. То је огледало у којем треба да се огледамо 
како бисмо увидели недостатке у нашем карактеру. Када гледамо 
у обично огледало, оно нам указује на недостатке наше личности, 
али не уклања ниједну мрљу; ако желимо да будемо чисти, морамо 
се умити. Тако је и са Божјим законом. То је Божје велико огледало 
или морални детектор греха; али у закону нема спасоносне силе; 
он нема моћ да опрости преступнику... Које се онда дело налази 
пред грешником? Он треба да се каје пред Богом, и да испољи веру 
у нашег Господа Исуса Христа. У Његовој драгоценој крви све 
мрље греха могу бити опране.“ – The Present Truth, November 3, 1885.

Петак    1. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Зашто је за милерите било важно да истрају у свом проучавању 
Библије? 

2. Које је значење „отворених и затворених врата“ из Откривења 3?
3. Зашто је истина о истражном суду толико значајна?
4. Зашто се праведнима и непокајанима суди у различито време?
5. Шта треба да учинимо кад нам закон открије наше карактерне 

недостатке?
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Лекција 6 Субота, 9. новембар, 2019.

Трезвеност
„А свему се крај приближи. Будите дакле мудри и трезни у 

молитвама.“ – 1. Петрова 4:7.

„Ни за тренутак не смемо попустити у својој будности и стражењу... 
Ми живимо у великом дану несимболичног помирења; и свето дело које 
Христос за свој народ још увек обавља у небеској светињи треба да буде 
предмет нашег сталног проучавања.“ – 5. Сведочанство, 491.

Предлажемо да прочитате: Велика борба, 426-437.

Недеља    3. новембар

1. СВЕЧАНИ ТРЕНУТАК

а. Шта је у јеврејској нацији обележавало време првосвештеникове 
службе у светињи над светињама? 3. Мојс. 16:29,30.

„Подићи ту завесу (на улазу у светињу над светињама) и 
својевољно или непозван ући у ту свету тајну светиње над 
светињама, значило је смрт, јер се над престолом милости и 
анђелима погнутим у молитви налазила слава Најсветијег – слава 
коју ниједан човек није могао угледати и остати жив. Само једном у 
години, првосвештеник одређен за службу у светињи над светињама 
улазио је дрхтећи у место где се налазила присутност Божја, док је 
дим тамјана заклањао славу од његових очију. У предворјима храма 
умукнуо је сваки глас и сваки и најмањи шум. Ниједан свештеник 
није служио за олтаром. Мноштво обожавалаца, дубоко погнутих у 
светом страхопоштовању и тишини, упућивало је Богу најусрдније 
молитве за милост.“ – Здравље и срећа, 389.

„Првосвештеник је ту увек улазио са страхом, док је за то време 
народ у свечаној тишини ишчекивао његов повратак и искрено 
молио Бога за Његове благослове. Код престола милости Бог је 
разговарао са првосвештеником. Ако је у светињи над светињама 
свештеник остао неуобичајено дуго, народ је често био уплашен 
бојећи се да га је слава Божја убила због њихових или неког његовог 
греха.“ – The Spirit of Prophecy 1, 274, 275.

„Нека црква започне са делом чишћења пред Богом кроз 
покајање, понизност и дубоко истраживање срца, јер се налазимо 
у несимболичном дану помирења – озбиљном времену које доноси 
вечне последице.“ – Selected Messages 2, 378.



32 Библијске лекције, октобар – децембар 2019.

Понедељак    4. новембар

2. ИЛУСТРАЦИЈА ЗА НАС

а. Како свечаност годишње службе очишћења одражава садашње 
дело нашег Првосвештеника у светињи над светињама 
небеског светишта? 1. Коринћанима 10:11; Софонија 2:1-3.

„Ми сада живимо у великом дану очишћења. У симболичној 
служби старога завета, док је поглавар свештенички за Израиљце 
вршио службу помирења, сваки је морао да мучи своју душу 
исповедањем греха и понижењем пред Господом, да не би био 
истребљен из народа. На сличан начин, сви који желе да им имена 
остану у књизи живота треба и сада, у ово неколико преосталих 
дана милости и пробе, да муче своју душу пред Богом жаљењем због 
учињених греха и искреним кајањем. Дубоко и свесно они морају 
да преиспитају своја срца. Морају одбацити лакомислени и ташт 
дух коме су се многи такозвани хришћани предали. Све оне који 
желе да обуздају зле склоности које теже да потпуно загосподаре 
њима чека још озбиљна борба. Дело припреме је лични задатак 
сваког појединца. Душе се не спасавају групно, већ појединачно. 
Побожност и чистота једнога не могу надокнадити недостатак 
ових особина код другога. Иако сви народи морају изаћи пред Бога 
да приме суд, Он ће ипак случај свакога појединца испитати са 
таквом тачношћу као да не постоји више ниједно друго биће на 
земљи. Свако мора бити испитан и пронађен без мане и мрштине 
или такога чега.“ – Велика борба, 435, 436.

б. Које Спаситељеве опомене се посебно односе на нас данас? 
Марко 13:33; Откривење 3:3.

„Призори повезани са завршним делом очишћења веома су 
свечани. У питању су веома значајни и битни интереси. Горе у 
небеској светињи сада заседа суд. Ово дело је у току већ много 
година. Убрзо – нико не зна када, прећи ће се на случајеве живих. 
Наш ће се живот разматрати у узвишеној присутности Бога...

„Када се дело истражног суда заврши тада ће судбина сваког 
појединца бити дефинитивно одлучена: за смрт или за живот. 
Време милости и пробе завршиће се мало пре него што се Господ 
појави на облацима небеским...

„И праведни и непокајани ће још увек живети на земљи у своме 
смртном стању – људи ће садити и градити, јести и пити, сасвим 
несвесни да је горе у светињи изречена последња и неопозива 
одлука.“ – Велика борба, 436.
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Уторак    5. новембар

3. ПАЗИМО

а. Која истина мора бити дубоко усађена у ум сваког хришћанина 
у овом периоду историје? 1. Кор. 10:12; 1. Петрова 4:7.

„Они који су у свом првом сведочењу, кад приме Христа, склони 
да кажу: 'Спасен сам', налазе се у опасности да се сувише уздају и 
ослањају само на себе. Они уопште нису свесни сопствене слабости 
и не виде да им је стално потребна божанска снага и помоћ... Наша 
једина сигурност налази се у сталном неповерењу у себе и потпуној 
зависности од Христа.“ – Христове очигледне поуке, 126.

„Било би добро да сваки од нас што чешће стане пред огледало 
Божјег моралног закона и у њему види одраз Божјег карактера. 
Пазимо брижљиво да не занемаримо знаке опасности и упозорења 
дате у Његовој Речи. Ако не обратимо пажњу на ове опомене и 
ако се не савладају постојећи недостаци карактера, ти недостаци 
савладаће оне који их имају и они ће пасти у заблуду, отпадништво 
и отворени грех. Ум који се није оплеменио и уздигао до највишег 
критеријума у вери временом ће изгубити силу да сачува и оно што 
је својевремено задобио.“ – 5. Сведочанство, 508.

„Ми ћемо се потпуним прихватањем Божје воље наћи на 
повољном месту с којег ћемо увидети потребу одлучног одвајања 
од световних обичаја и навика. Своја мерила не смемо издићи само 
мало изнад световних; напротив, та црта раздвајања треба да буде 
потпуно видљива.“ – Fundamentals of Christian Education, 289.

б. Које упозорење треба да извучемо из Исусове молитве Оцу 
која открива Његов план за свакога од нас? Јован 17:17.

„Ако седите у друштву оних који љубе лагодност, а на вашим 
уснама буду почивале речи: ' Ја сам спасен', док истовремено 
занемарујете Божје заповести, бићете заувек изгубљени. Истина у 
Исусу застрашујућа је у очима оних који воле лагодност и нерад. 
Но истина у Исусу препуна је умирујуће радости онима који су 
послушни. То је радост коју даје Свети Дух. Стога се одлучите 
да отворите свој ум и срце како бисте могли видети сваки зрак 
светлости која долази са Божјег престола.

„Сада није време да будемо равнодушни, безбрижни и љубитељи 
ужитака. Христос долази са силом и великом славом. Јесте ли 
спремни? Остављате ли ваше грехе? Посвећујете ли се кроз истину 
као одговор на Христову молитву?“ – Одабране поруке 1, 303, 304.
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Среда    6. новембар

4. БЕЖАЊЕ ОД СИНДРОМА

а. Док врши службу у светињи над светињама, какав став Исус 
препознаје као тужну реалност карактеристичну за ову 
последњи период црквене историје? Откривење 3:14-16.

„Послати су нам гласници са вестима опомене, укора и молбе. 
Божје слуге су ридале и молиле се због млаког стања у коме се 
црква налази. Неки ће можда и устати, али само зато да би опет пали 
у несвесност о својим гресима и опасности. Страсти, световност, 
злоба, завист, понос, тежња за првенством, све то слаби наше 
цркве. Неки Христови представници носе тежак терет на својој 
души, јер њихову вест многи сматрају празном причом. Гледајући 
кроз векове, Исусово око било је усмерено на наше време о коме 
је Он рекао: 'Кад би и ти знао у овај твој дан шта је за мир твој!' 
Цркво Божја, коју је Он учинио чуваром Његовог закона, још увек 
је твој дан. Али овај дан поверења и пробе се брзо приближава 
крају. Сунце убрзано иде ка западу. Може ли се десити да ће оно 
заћи, а ти нећеш знати шта је за твој мир? Мора ли се донети 
неопозива пресуда: 'Али је сад сакривено од очију твојих'? Кажем 
ти да постоји потреба за узбуном.“ – The Review and Herald, November 
2, 1886.

б. Коју усрдну молбу Господ упућује свима нама? Откривење 
3:17-21.

„Време је да усрдно тражимо Бога, и да кажемо заједно са 
Јаковом: 'Нећу те пустити док ме не благословиш.' Неће нам бити 
од користи ако уложимо грчевите напоре, само да бисмо пали назад 
у духовно мртвило и млакост. Прошлост са одбаченом милошћу, 
неуважене опомене, непосвећене земаљске страсти, неискоришћена 
преимућства, храм душе испуњен оскрнављеним светиштем – све 
је то записано у небеским књигама. Али најсвечанији тренуци тек 
су пред вама. Због занемарене прошлости напори које сада улажете 
морају бити још усрднији.

„Спаситељ говори свом народу: 'Постарај се дакле, и покај се.' 
Нису проповедници они које сте одбацили; нисте занемарили 
опомене људи; нису моји изабрани пророци они које сте одбили 
да послушате, већ свог Искупитеља, вашу једину наду. Ако будете 
уништени, то ће бити само ваша одговорност.“ – The Review and 
Herald, November 2, 1886.
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Четвртак   7. новембар

5. ПОКЛОНИМО СЕ ПРЕД ГОСПОДОМ

а. На који начин се прави Христови следбеници у последњим 
данима разликују од оних у свету? 2. Тимотију 3:2 (први 
део); Јаков 4:10.

„Хоће ли се наше цркве понизити пред Господом у овом дану 
очишћења? Хоће ли одбацити грехе који прљају хаљине њиховог 
карактера и одвајају их од Бога? Данас је дан нашег похођења. 
Не гледајте на будућност као на повољније време, када ће крст 
који треба да понесете бити лакши, када ћете се са мање напора 
одупрети склоностима телесног срца. 'Данас', каже Дух Божји, 'ако 
глас Његов чујете, не будите дрвенастих срца.' Крените на посао 
данас, јер ћете у супротном можда за дан закаснити. Осећање које 
данас имате сутра можда неће бити толико снажно. Сотона ће вас 
можда ухватити у своју замку. Ваш свећњак ће можда бити уклоњен 
са свог места, а ви ћете бити остављени у тами. 'Гледајте да се не 
одрекнете Оног који говори.' Верни Сведок говори: 'Ево стојим на 
вратима и куцам.' Свака опомена, укор и молба написана у Божјој 
Речи или изговорена преко његових изабраних пророка, представља 
куцање на врата срца; то је глас Исуса који жели да уђе. Са сваким 
куцањем које занемарите, ваша одлучност да отворите постаје 
све слабија. Ако Исусов глас не послушамо одмах, он се у нашем 
уму меша са мноштвом других гласова, световне бриге и послови 
заокупљају пажњу, а осведоченост ишчезава. Срце постаје све 
мање осетљиво и пада у опасну несвесност о краткоћи времена и 
о узвишеној вечности. Небески Гост стоји на твојим вратима, док 
ти нагомилаваш препреке које Му онемогућавају улазак. Исус куца 
кроз благостање које ти даје. Он ти даје обилне благослове како би 
прокушао твоју веру, да би ти благослови од тебе били пренети и 
другима. Хоћеш ли дозволити да твоја себичност надвлада?“ – The 
Review and Herald, November 2, 1886.

Петак    8. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто је народ био забринут ако би се првосвештеник дуже задржао у 

светињи над светињама?
2. Зашто садашњи дан очишћења од нас захтева свечано држање?
3. Упркос овој стварности, какав је став многих који исповедају 

хришћанство?
4. Како можемо бити избављени из проблема Лаодикије?
5. На које све начине Исус куца на врата мог срца?



36 Библијске лекције, октобар – децембар 2019.

Лекција 7      Субота, 17. новембар 2019.

Књиге
„И видех мртваце мале и велике где стоје пред Богом, и књиге 

се отворише; и друга се књига отвори, која је књига живота; и 
суд примише мртваци као што је написано у књигама, по делима 
својим.“ – Откривење 20:12.

„Десет хиљада пута десет хиљада било је окупљених пред једним 
великим престолом на којем је седело лице изузетно величанственог 
изгледа. Пред Њим се налазило неколико књига, а на корицама сваке од 
њих је златним словима, које су изгледале као прождирући огањ, било 
написано: 'Главни записник неба.'“ – 4. Сведочанство, 365.

Предлажемо да прочитате: 4. Сведочанство, 365-368.

Недеља   10. новембар

1. СУЂЕНИ ПО ЗАПИСАНИМ ИЗВЕШТАЈИМА

а. Како први анђео из Откривења објављује суд, и шта се у то 
време дешава у небу? Откривење 14:6,7; Данило 7:9,10.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сваког дана записују се ваше речи, дела и утицај у небеским 
књигама.“ – That I May Know Him, 234.

„Бог зна сваку помисао, сваку намеру, сваки план и сваку побуду 
срца. У небеским књигама забележени су чак и они греси које би 
појединци починили да им се за то указала прилика. Бог ће изнети 
на суд свако дело и сваку тајну... Бог има савршену фотографију 
карактера сваког појединца и ту фотографију Он упоређује са 
својим законом. Он човеку открива недостатке његовог карактера 
који прљају његов живот и позива га да се покаје и обрати од 
греха.“ – The Signs of the Times, July 31, 1901.

„Нека свако за себе размотри какав је запис начињен у небеским 
књигама о његовом животу, карактеру и односу према Богу... 
Преиспитајмо своју прошлост и уочимо јесмо ли Христу дали 
доказ своје љубави, трудећи се да постанемо што сличнији Њему 
и радећи као што је Он радио да спасимо оне за које је Он умро.“ 
– Lift Him Up, 325.



Библијске лекције, октобар – децембар 2019. 37

Понедељак   11. новембар

2. ОНИ КОЈИ СУ УЈЕДИЊЕНИ СА ХРИСТОМ СУ УБРОЈАНИ

а. Шта се догађа у небу када се неко изјасни као Христов слуга? 
Лука 10:20 (последњи део); Филиб. 4:3 (последњи део).

„Када постанемо деца Божја, наша имена се записују у животној 
књизи Јагњета, и ту остају све до истражног суда. Тада ће бити 
прозвано име сваког појединца, а његов случај испитан.“ – In 
Heavenly Places, 360.

„Име црног човека пише се у књигу живота поред имена белог 
човека. Сви су једно у Христу.“ – Selected Messages 2, 342.

„Ваше име треба да буде тако угледно да вас нико не може оправдано 
доводити у везу са било чиме што је непоштено или неправедно, већ 
да уместо тога уживате поштовање свих добрих и непорочних људи, 
будете уписани у Јагњетову књигу живота, и да као бесмртници 
живите међу светим анђелима.“ – God’s Amazing Grace, 111.

б. Зашто је неопходно да будемо истински вођени Светим 
Духом? Римљанима 8:14.

„Дух Божји са својом оживљавајућом силом мора боравити у 
сваком људском оруђу, како би духовне мишиће и жиле ставио у 
непрекидни покрет. Без утицаја Светог Духа, без даха Божјег, савест 
је умртвљена, а духовни живот се гаси и нестаје. Имена многих који 
су лишени духовног живота налазе се у књигама Заједнице, али 
нису записана у животној књизи Јагњета. Они могу да буду чланови 
Заједнице, али то не значи да су уједињени и са Господом. Они могу 
да буду активни па чак и марљиви у вршењу извесних дужности, 
тако да се могу сматрати живахнима; али многи између њих имају 
само име да су живи, а у ствари су духовно мртви.“ – Коментари 
библијских текстова, 377.

„Ми се не спасавамо као црква; припаност било којој деноминацији 
не може нас довести у склад са Богом. Ми се спасавамо појединачно, 
вером у Господа Исуса Христа. 'Јер сте благодаћу спасени кроз веру; 
и то није од вас, дар је Божји.' Наша имена могу бити записана у 
књигама најдуховнијих цркава, а да ипак не припадамо Христу, да 
наша имена не буду записана у Јагњетовој књизи живота.“ – The 
Review and Herald, February 10, 1891.

„Чланови Заједнице морају имати на уму да их неће спасити то што 
су њихова имена уписана у књиге Заједнице. Они морају доказати да 
су изабрани од Бога, као радници који се немају чега стидети. Из дана 
у дан они треба да изграђују свој карактер у складу са Христовим 
упутствима, остајући стално у Христу и непоколебљиво верујући у 
Њега.“ – 9. Сведочанство, 44.
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Уторак    12. новембар

3. ПРЕЦИЗНИ ИЗВЕШТАЈИ

а. Док се наша имена записују у Јагњетовој књизи живота, шта 
се још пажљиво бележи? Приче 15:3.

_______________________________________________________________________

„Сви ваши поступци, ма колико их ви држали скривеним, 
познати су вашем небеском Оцу. Пред Њим ништа није тајно ни 
сакривено. Њему су позната не само сва ваша дела, него и побуде 
које су вас навеле на то. Он зна за сваку вашу реч и сваку помисао.“ 
– 3. Сведочанство, 78.

„Имај на уму да је твој карактер велики Уметник снимио и ставио 
у небеске књиге, исто тако прецизно као што се лице одражава на 
углачаној плочи уметника. Шта небеске књиге кажу о твом случају? 
Да ли си усагласила свој карактер с Узором, са Исусом Христом? 
Да ли си опрала хаљине свога карактера и убелила их у крви 
Јагњетовој?“ – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, 62.

„Ако желимо да будемо победници, треба да испитујемо своје 
срце како бисмо били сигурни да не негујемо ништа увредљиво 
према Богу. Ако ипак негујемо, не можемо обући белу хаљину која 
нам је обећана. Ако желимо да станемо пред Бога обучени у белу 
хаљину која представља праведност светих, морамо сада радити на 
побеђивању себе.“ – Historical Sketches, 138.

б. Који је Божји план у том делу? Откривење 11:1.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Велико и одлучујуће суђење је отпочело и у току је већ извесно 
време. Сада Господ наређује: 'Измери цркву... и оне што се клањају 
у њој.' Имајте на уму: кад идете улицом да обавите неки свој посао, 
Бог вас одмерава; кад обављате своје домаће послове и дужности, 
кад учествујете у разговору, Бог вас одмерава...

„Док вршимо своје дужности, имајмо увек на уму да постоји 
Један који будно пази у каквом духу ми то чинимо. Зар да не 
уносимо Спаситеља у свој свакодневни живот, у своје послове и 
домаће дужности? Онда у име Господње оставимо све што није 
неопходно, свако оговарање и непотребне посете и покажимо се 
као слуге Бога живога.“ – Коментари библијских текстова, 909.



Библијске лекције, октобар – децембар 2019. 39

Среда    13. новембар

4. БРИСАЊЕ

а. Иако су наша имена можда уписана у књигу живота, шта је и 
даље могуће? Псалам 69:28. Шта Бог жели за нас? Филиб. 2:14,15.

„Време брзо пролази, и свако дело ће ускоро бити изнесено 
на суд, па ће или наши греси или наша имена бити избрисани из 
књиге живота.“ – Синови и кћери Божје, 47.

„Ти не пристајеш да исповедање истине прихватиш само на 
речима, а да притом не живиш према њој; одувек си сматрао да 
у животу треба бити доследан ономе што се исповеда. Показана 
ми је књига у којој је, поред многих других, било записано и твоје 
име. Поред твог имена била је једна црна мрља. Погледавши у њу, 
ти си рекао: 'То се никада не може избрисати.' Исус је, пруживши у 
том правцу своју рањену руку, нагласио: 'Ово може да се избрише 
само мојом крвљу. Ако се одлучиш да одсада смерно наставиш 
путем послушности, ослањајући се једино на заслуге моје крви, 
која може да покрије твоје преступе из прошлости, ја ћу избрисати 
твоје преступе и покрићу твоје грехе. Али ако наставиш путем 
преступника мораћеш пожњети и казну за преступ. Јер је плата за 
грех само смрт.'

„Видела сам како се зли анђели гомилају око тебе, у настојању да 
твоје мисли одврате од Христа, и наводе те да у Богу гледаш само 
строгог судију, губећи потпуно из вида љубав, саосећање и милост 
распетог Спаситеља који може да спасе сваког ко Му се обрати 
за помоћ. Анђео понови речи апостола. 'Ако ко сагреши, имамо 
заступника код Оца, Исуса Христа праведника.'“ – 1. Свед., 486, 487.

„Да бисмо били истинска светлост у свету, морамо испољавати 
дух саосећања, самилости и љубави Христове. Љубити као што 
је Христос љубио значи потпуно, увек и у свему владати собом. 
То значи испољавати хришћанску несебичност у свако време и на 
сваком месту.“ – Мој живот данас, 89.

б. Какво преимућство имамо као хришћани, и која одговорност 
иде заједно са том предношћу? 1. Јованова 3:1-3.

„Ти можеш да питаш: 'Да ли је моје име записано у њој?' Оно 
ће бити записано у тој књизи уколико будеш имао карактер који је 
непорочан и свет као и Христов карактер. Сама вера у истину неће 
нас спасити. Ми морамо бити као Христос уколико желимо да га 
једнога дана видимо као што јесте.“ – Testimonies on Sexual Behavior, 
Adultery, and Divorce, 134.
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Четвртак    14. новембар

5. ОБЕЋАЊА ПОБЕДНИЦИМА

а. Шта се налази у књизи за спомен? Малахија 3:16; Немија 
13:14.

_______________________________________________________________________

„У Божјој 'књизи за спомен' овековечено је свако праведно дело. 
Ту је тачно записано свако искушење из којег смо изашли као 
победници, свако надвладано зло и свака реч нежног саосећања. 
Ту је записано и свако дело пожртвованости, сваки бол и патња 
поднесени Христа ради.“ – Велика борба, 427, 428.

б. У закључку, шта увек треба да имамо на уму? Откривење 
3:5; Матеј 10:32.

_______________________________________________________________________

„Да бисмо били хришћани морамо имати Христа у срцу. Нико 
не може истински признавати и исповедати Христа ако не поседује 
ум и дух Христов... Могућно је да устима признајемо Христа али 
да Га се својим делима одричемо. Духовни родови испољени у 
практичном животу представљају признавање Христа. Ако смо се 
одрекли свега Христа ради, наш живот ће одавати смерност, наши 
разговори односиће се само на оно што је небеско, а наше понашање 
биће беспрекорно. Моћан и оплемењујући утицај истине у души, 
Христов карактер откривен у животу – то представља признавање 
Христа.“ – 1. Сведочанство, 277, 278.

„Чија имена неће бити избрисана из књиге живота? Само имена 
оних који су љубили Бога свом снагом својега бића, а своје ближње 
као саме себе.“ – Historical Sketches, 138.

Петак   15. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како знамо да су докази на суду праведни и истинити?
2. Како наша одговорност према Богу излази изван оквира 

чланства у цркви?
3. Зашто и на који начин тренутно бивамо мерени?
4. Упореди шта се брише код оних који су изгубљени и а шта се 

брише код спасених.
5. Шта свакога дана треба да буде наша највећа брига?
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Лекција 8     Субота, 23. новембар 2019.

Битка
„Јер наш рат није с крвљу и телом, него с поглаварима и властима, 

и с управитељима таме овог света, с духовима пакости испод неба.“ 
– Ефесцима 6:12.

„Свакога дана има борбе и напредовања. Са свих страна нападају нас 
невидљиви непријатељи и ми или побеђујемо милошћу, коју нам Бог 
даје, или смо побеђени.“ – Савети о животу и исхрани, 382. 

Предлажемо да прочитате: Одабране поруке 1, 117-123.

Недеља    17. новембар

1. НЕВИДЉИВЕ СИЛЕ

а. Објасни какав се рат води против Божје деце. 1. Петрова 
5:8,9.

_______________________________________________________________________

„Кнез зла се бори за сваки инч земље по којој Божји народ 
корача на своме путу у небески град. Ниједна реформа у историји 
цркве није спроведена, а да није наишла на озбиљне препреке. Тако 
је било и у данима Павловим. Где год је апостол основао цркву, 
нашли су се и такви који су тврдили да прихватају веру, али су 
ипак настојали да унесу неку јерес која би, да је била прихваћена, 
потиснула љубав према истини. И Лутеру су многе бриге и невоље 
својим поступцима задавали фанатички настројени људи који су 
тврдили да Бог говори непосредно кроз њих, и који су на основу 
тога своја лична мишљења и свхатања стављали изнад сведочанства 
светих списа. Многи који у вери нису имали никаквог искуства, али 
су били веома задовољни собом и уображено увек волели да чују 
и проповедају нешто ново, били су просто очарани претварањем 
ових нових учитеља и удружили су се са тим сотониним агентима 
да руше оно што је Лутер Богом покренут саградио. И оба брата 
Весли, као и многи други који су својим утицајем и својом вером 
били благослов свету, наилазили су на сваком кораку на ово 
сотонино лукавство које изузетно ревносне, неуравнотежене и 
непосвећене гура у сваки могући фанатизам.“ – Велика борба, 356.
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Понедељак   18. новембар

2. СПЛЕТКА КОЈА НАС ОМЕТА

а. Како Свето Писмо потврђује нашу личну потребу за 
Христовом праведношћу, и зашто је то данас тако важно? 
Језекиљ 14:20.

„Сотона измишља безбројне сплетке да заокупи наше мисли да 
не бисмо размишљали управо о ономе са чим би требало да смо 
најбоље упознати. Архиобмањивач мрзи велике истине које нам 
указују на жртву помирења и на нашег свемоћног Посредника. Он 
зна да његов успех зависи углавном од тога колико ће успети да 
мисли људи одврати од Исуса и Његове истине.

„Они који желе да буду учесници у благодати Спаситељевог 
посредовања не смеју се ничим дати одвратити од своје дужности 
да усавршавају светост у страху Божјем. Уместо да своје драгоцене 
часове посвећују уживањима, украшавању или трци за зарадом, 
треба да се посвете најусрднијој молитви и ревносном проучавању 
Речи истине. Истину о светињи и истражном суду Божји народ треба 
да разуме јасно и потпуно. Одређено поимање и лична представа о 
служби и делу нашег Поглавара свештеничког неопходни су свима; 
иначе ће им бити немогуће да се одрже у вери битној за ово време 
или да заузму положај који им је Бог наменио... Колико је стога 
важно да свако од нас у мислима често посматра свечани призор 
описан речима: 'Суд седе и књиге се отворише' (Данило 7:10).“ – 
Велика борба, 434.

б. На шта наша пажња данас треба да буде усмерена? 2. 
Коринћанима 10:3-5. Филибљанима 2:5. На који начин 
непријатељ тежи да нам одвуче пажњу? 

„Мораш владати својим мислима. То неће бити лак задатак. 
То не можеш постићи без великих и чак строгих напора. Али Бог 
то тражи од тебе... Мораћеш да постанеш верни стражар својих 
очију и свих својих чула ако желиш да владаш својим умом и да 
онемогућиш таштим и поквареним мислима да прљају твоју душу. 
Само сила милости може извршити то толико пожељно дело.“ – 2. 
Сведочанство, 629, 630.

„Ако сотона успе да скрене ум на неко споредно питање и подели 
људе око тога, тако да им се срца забарикадирају пред светлошћу 
истине, он ће ликовати у злобном тријумфу.“ – Евангелизам, 123.
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Уторак    19. новембар

3. ДРУГАЧИЈА ВРСТА ОПИЈЕНОСТИ
а. Наведи неке од непријатељевих омиљених лукавих планова 

против нас. Марко 4:19.
„Видела сам како сотона налаже својим анђелима да постављају замке 

посебно онима који очекују Христов други долазак и држе све Божје 
заповести. Он уверава своје анђеле да припадници цркава спавају и да ће 
их он све учесталијим испољавањем своје моћи и лажних чуда задржати 
у том стању. 'Али' – каже он, 'мрзимо заједницу оних што светкују суботу; 
они стално раде против нас и отимају нам поданике, наводећи их да држе 
омражени Божји закон. Настојте да оне (између њих) који поседују земљу 
и новац опијете бригама. Ако успете да њихова осећања и склоности 
вежете за те ствари, онда су они у нашим рукама. Могу они да исповедају 
шта им је драго, само нек се више брину за свој новац и имовину него за 
напредак Христовог царства или ширење истине коју мрзимо. Прикажите 
им свет у најпривлачнијој светлости да би га љубили и обожавали. 
Морамо задржати на својој страни сва средства која можемо довести под 
своју контролу. Уколико више средстава Христови следбеници посвете 
Његовом делу, утолико више наносе штету нашем царству, одводећи 
наше поданике. Ако они закажу састанке на разним местима, ми смо у 
опасности. Тада будите веома опрезни. Ако је могуће, изазовите немир 
и пометњу. Уништите њихову међусобну љубав. Обесхрабрите њихове 
проповеднике и учините их малодушним, јер их мрзимо. Оне који имају 
средства наведите да изналазе наизглед прихватљиве изговоре, само 
да новац не испуштају из својих руку. Ако можете, држите своје руке 
над свим новчаним средствима, и доведите њихове проповеднике у 
оскудицу и невољу. То ће ослабити њихову храброст и ревност. Борите 
се за сваки палац земље. Учините да похлепа и љубав према земаљском 
благу постану владајућа црта њиховог карактера. И све док ове особине 
преовлађују, дело спасавања и милости ће заостајати. Окружите их свим 
могућим привлачностима овог света, и они ће сигурно бити наши. И не 
само што можемо са сигурношћу рачунати на њих, него више неће моћи 
да врше тај омражени утицај којим се други наводе на пут који воде у 
небо. А ако неки и покушају да понешто пруже, наведите их да притом 
гунђају како су то могли да уштеде.'

„Видела сам да сотона вешто спроводи своје планове... Он једне води 
једним путем, а друге другим, користећи се увек предношћу коју му 
пружају рђаве карактерне црте браће и сестара; он подстиче и распирује 
њихове укорењене рђаве склоности. Ако су склони себичности и 
похлепи, сотона је одмах уз њих и свим силама се труди како би их навео 
да попусте својим укорењеним гресима. Милост Божја и светлост истине 
могу за извесно време да потисну њихову похлепу и себична осећања, 
али ако они не извојују потпуну победу, сотона ће доћи у тренутку кад 
они не буду под тим спасоносним утицајем и уништити свако племенито 
начело дарежљивости.“ – Рани списи, 287, 288.
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Среда    20. новембар

4. КЉУЧ ПОБЕДЕ

а. Како једино можемо имати успеха против стратегије 
непријатеља? Захарија 4:6.

„Сотона се више од ичега боји да ће Божји народ очистити пут 
уклањањем сваке препреке, тако да Господ може излити свој Дух 
на цркву која пропада и на непокајани сабор. Када би било по 
његовом, сотона би се побринуо да никада не дође до поновног 
буђења, било великог или малог, до краја времена. Али нама нису 
непозната његова оруђа. Могуће је одупрети се његовој моћи. Када 
се припреми пут Божјем Духу, благослов ће доћи. Сотона је једнако 
немоћан да заустави изливање благослова на Божји народ као што 
не може затворити прозоре неба и спречити да киша пада на земљу. 
Зли људи и демони не могу зауставити Божје дело ни уклонити 
Његову присутност на скуповима Његовог народа ако су они 
спремни да понизним и покајничким срцем признају и оставе своје 
грехе, и позову се вером на Његова обећања. Сваком искушењу, 
сваком непријатељском утицају, било отвореном или прикривеном, 
можемо се успешно одупрети.“ – Одабране поруке 1, 120.

б. Колико дуго траје ова духовна борба? Матеј 24:12,13.

„Никада не смемо отпочинути и упасти у задовољно стање и 
престати напредовати, уз речи: 'Ја сам спасен.' Када усвојимо 
ту идеју, нестаје разлога за постојање опрезности, молитава и 
озбиљног труда да се остваре узвишенија постигнућа. Ниједан 
посвећени језик неће се моћи затећи како изговара те речи све до 
Христовог доласка, када ћемо ући кроз врата у Божји град. Тада 
ћемо моћи, потпуно прикладно, дати славу Богу и Јагњету за вечно 
избављење.“ – Одабране поруке 1, 300.

„Када се Христова религија буде највише исмејавала, када 
Његов закон буде најпрезренији, наша ревност тада мора да 
буде најватренија, наша храброст најчвршћа и наша чврстина 
најнепоколебљивија. Устати у одбрану истине и правде кад је 
већина одбацује, борити се у биткама Господњим када бораца 
има мало – то ће бити наша проба. У то доба ми ћемо морати да 
сакупљамо топлину из хладноће других, храброст из њиховог 
кукавичлука, верност из њихове издаје...

„Војвода нашег спасења ће ојачати свој народ за сукоб у којем 
ће морати да се бори.“ – Синови и кћери Божје, 199.
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Четвртак   21. новембар

5. ОПРЕМИМО СЕ

а. Какво нам је покајање данас потребно? Лука 6:40-42,46-49.

„Ми живимо у великом дану не симболичног већ стварног помирења. 
Свако од нас мора сам тражити Бога. То је лични задатак... Нека свако 
призна, не грехе свог брата, него своје личне.“ – 9. Сведочанство, 225.

„Сваки корак према небу мора бити корак понизности.“ – 
Historical Sketches, 139.

б. На чему можемо бити изузетно захвални? Ефесцима 6:10-17.

„У овим данима многих опасности морамо бити изузетно 
пажљиви да не бисмо одбацили зраке светлости које нам небо у 
својој милости шаље, јер ћемо само захваљујући тој светлости 
моћи да препознамо и разоткријемо лукавства непријатеља. 
Небеска светлост потребна нам је у сваком тренутку да бисмо 
могли уочити разлику између светог и обичног, између пролазног и 
непролазног. Без те светлости, ми бисмо посртали на сваком кораку; 
стално бисмо испољавали наклоност према свету, избегавајући 
самоодрицање, не увиђајући потребу за непрекидном будношћу и 
молитвом, и сотона би нас заробио 'живе за своју вољу'...

„У животној књизи Јагњета наћи ће се на крају записана имена 
само оних који су се заиста храбро борили у биткама Господњим. 
Они се најусрдније труде да препознају свако искушење и одбаце 
свако зло. Они су увек дубоко свесни да их прати Божје око, и да се 
од њих тражи најискренија верност и оданост. Као верни стражари, 
они будно чувају пролазе држећи их строго забрављене да сотона, 
прерушен у одећу анђела светлости, не би ушао међу вернике 
вршећи своје смртоносно дело.“ – Мој живот данас, 351.

Петак    22. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Наведи неке од препрека које морамо савладати у ширењу истине данас. 
2. Како можемо спречити нашег великог непријатеља да нам одвлачи 

пажњу?
3. Који је један од разлога због кога се многи суочавају са финансијским 

тешкоћама?
4. Објасни који су неке од тајне успеха у садашњој духовној борби.
5. Како нам наше духовно оружје помаже да будемо победници кроз Христа?
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    Лекција 9      Субота, 30. новембар 2019.

Физичка снага
„Љубазни! Молим се Богу да ти у свему буде добро, и да будеш 

здрав, као што је твојој души добро.“ – 3. Јованова 2.

„Колико мушкараца и жена не схвата да све што чине са својим телом 
утиче на снагу и чистоћу ума и срца.“ – Маранатха, 230.

Предлажемо да прочитате: Синови и кћери Божје, 166-172.

Недеља   24. новембар

1. ЈЕДНА ОД ХРИСТОВИХ НАРОЧИТИХ ОСОБИНА

а. Шта је Исус Син човечји најчешће чинио док је живео на 
овој земљи? Дела 10:38.

„За време своје службе, Исус је више времена посвећивао 
исцељивању болесника неголи проповедању. Његова чуда су 
сведочила о истинитости Његових речи – да није дошао да 
уништава, него да спасава. Његова правда је ишла пред Њим, а 
слава Господња је била Његова стража. Куда год је ишао, гласови о 
Његовој милости су Му претходили. Онде куда је прошао, они који 
су били предмет Његовог милосрђа радовали су се своме здрављу 
и стављали на пробу своју новостечену снагу.“ – Жеља векова, 334.

б. Какав је Божји план за физичко здравље Његове деце? 3. 
Јованова 2.

„(Исус), главни Лекар, спреман је да свима да балсам из Галада. 
Он ће чути молитве лекара и мисионара ако ће Његово име бити 
тиме прослављено; и живот болесника који пати биће продужен.“ 
– Counsels on Health, 536.

„Ја молим оне који су заузели неутралан став према здравственој 
реформи да се обрате. Ова светлост је драгоцена и Господ ми је 
дао вест да подстакнем све оне који носе одговорност у било којој 
грани дела Господњег да се заложе да истина превагне у срцу и у 
животу. Само на тај начин свако може да се бори са искушењима 
која ће сигурно сусрести у свету.“ – Савети о животу и исхрани, 382.



Библијске лекције, октобар – децембар 2019. 47

Понедељак   25. новембар

2. СУД СА МАНОМ КАО СИМБОЛ

а. У чему је нарочити суд са маном био складиштен, и у ком делу 
светиње се то налазило? 2. Мојсијева 16:33,34; Јеврејима 
9:3,4. Из ког разлога? 

„Као што је маном са неба одржавао синове Израиљеве у 
пустињи, Бог ће и данас припадницима свог народа у разним 
крајевима света дати мудрост да од производа земље којима 
располажу вешто припремају такву храну која ће заменити месо.“ 
– 7. Сведочанство, 111.

„Свет се увелико препушта прождрљивости и задовољењу 
најнижих страсти. Светлост здравствене реформе откривена је 
Божјем народу у ово време, како би они увидели неопходност 
потчињавања свог апетита и страсти контроли виших умних сила. 
То је такође потребно како би они могли имати менталну снагу и 
бистрину за разумевање светог ланца истине и како би се одвратили 
од опчињавајућих заблуда и пријатних бајки које поплављују свет. 
Њихово дело јесте да људима изложе чисте истине Библије. Стога 
здравствена реформа има своје место у делу припреме за Христов 
други долазак.“ – The Spirit of Prophecy 2, 44.

б. Како Бог гледа на једење меса? Шта ми треба да радимо, с 
обзиром да живимо у несимболичном дану помирења? Псалам 
78:17,18; Исаија 22:12-14,20-22 (упореди са Откривење 3:7).

„Међу онима који очекују Господњи долазак месо ће бити 
коначно одбачено...

„Поново ми је показано да Бог враћа свој народ свом првобитном 
плану; да се не храни месом убијених животиња. Он жели да 
поучимо народ бољем начину исхране... Ако напустите месо, 
ако свој укус не васпитавате у том правцу, ако развијате жељу за 
храном од воћа и житарица, тада ће ускоро бити онако како је Бог 
у почетку планирао да буде. Божји народ неће јести месо.“ – Child 
Guidance, 383.

„Хоће ли припадници нашег народа увидети и схватити колики 
грех представља попуштање изопаченом апетиту? Хоће ли они да 
се одрекну чаја, кафе, меса и свих стимулативних средстава и да 
новац који су давали за та штетна задовољства употребе за ширење 
истине?“ – 3. Сведочанство, 530.
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Уторак    26. новембар

3. ПЛАН ЗА ОСНАЖИВАЊЕ

а. Који је првобитни план нашег Творца по питању исхране 
људског рода? Како се то променило након што је грех 
оскрнавио планету? 1. Мојсијева 1:29; 3:18.

„Да бисмо знали која је храна најбоља, морамо да проучавамо 
првобитни Божји план човекове исхране. Онај који је створио човека 
и који разуме његове потребе одредио је Адаму храну. 'Ево', рекао је 
Он, 'дао сам вам све биље што носи семе по свој земљи, и сва дрвета 
родна која носе семе; то ће вам бити за храну' (1. Мојсијева 1:29). Када је 
напустио Едем да би зарађивао насушни хлеб, тешко обрађујући земљу 
под проклетством греха, човек је добио дозволу да једе и 'зеље пољско'.

„Житарице, воће, ораси и поврће сачињавају храну коју је за нас 
изабрао наш Творац. Ова храна, припремљена на што једноставнији и 
природнији начин, најздравија је и најхранљивија.“ – Савети о животу 
и исхрани, 61.

б. Осим што ћемо сами прихватити здравствену реформу, коју 
још свету одговорност имамо у односу на исту? Псалам 67:1,2.

„Бог жели да Га признамо као Створитеља свог бића. Не смемо се 
играти животом који нам је Он дао. Лакомисленост у односу према 
телесним навикама открива и лакомисленост моралног карактера. 
Здравље тела треба посматрати као нешто што има кључно значење за 
наставак раста у милости, за уравнотежену природу.“ – Ум, карактер и 
личност, 306.

„Адвентисти седмог дана треба да се представе свету кроз напредна 
начела здравствене реформе која нам је Бог дао.

„Још веће истине ће бити откривене овом народу док се будемо 
приближавали свршетку времена, и Божја је намера да свуда оснујемо 
установе где ће они који су у тами у погледу потреба људског тела моћи 
да стекну образовање, како би после могли упутити друге ка светлости 
здравствене реформе.“ – Medical Ministry, 187.

„Болеснима и онима који пате треба помоћи. Многи којима је 
учињено ово дело милости, чуће и прихватиће речи живота. Многи ће 
бити исцељени молитвом вере и тако постати присталице драгоцених 
начела здравствене реформе.“ – Pacific Union Recorder, November 6, 1902.

„Многе душе Господ не приводи истини због чланова Заједнице 
који никад нису били обраћени и због оних који су били обраћени, 
али су поново пали у ранију грешку и отпадили се. Како негативно ти 
непосвећени чланови могу да утичу на новообраћене душе? Не чине ли 
они на тај начин неделотворном Богом дану поруку коју Његов народ 
треба да објављује?“ – 6. Сведочанство, 343.
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Среда    27. новембар

4. СВЕОБУХВАТНА ВЕСТ

а. Како духовна истина унапређује физичко здравље? Приче 
3:7,8; 4:20-22. Како деца и млади могу да буду здрави? Како 
можемо да обновимо своје здравље?

„Да би деца и млади имали добро здравље, расположење, 
живахност, добро развијене мишиће и бистрину мозга, они треба 
да проводе што више времена на свежем ваздуху и да уравнотеже 
рад и разоноду.

„Децу увек треба запослити неким корисним занимањем које 
одговара њиховом узрасту. Погодан умни рад или физичко кретање 
у отвореној природи никада неће нашкодити вашим дечацима. 
Користан рад и упознавање са тајнама кућних послова биће 
благотворно за ваше кћери, чијем је здрављу такође неопходно 
извесно занимање изван куће.

„Они који не вежбају своје удове свакога дана, уочиће слабост 
кад покушају да вежбају. Вене и мишићи се не налазе у таквом 
стању да би могли правилно функционисати и цео организам 
одржати у здравом покрету, при чему сваки орган врши своју 
функцију. Удови јачају употребом. Умерено вежбање свакога дана 
јача мишиће, који без тога постају млитави и слаби. Јетра, бубрези 
и плућа се такође снаже свакодневним кретањем на свежем ваздуху 
и постају способни да врше свој посао.“ – Child Guidance, 339.

„Када прекршим законе које је Бог успоставио у моме бићу, 
треба да се покајем и реформишем, и да се у најбољем могућем 
стању изложим лековима за које се Бог побринуо – чистом ваздуху, 
чистој води и лековитој, драгоценој сунчевој светлости.

„За ублажавање патњи вода се може искористити на много 
начина.“ – Selected Messages 2, 297.

„Да ли си спреман да потпишеш свечано обећање да више 
нећеш слабити и ружити Господњи храм радећи у време кад би 
требало да се одмараш? Да би увек могао имати праве мисли и 
изговарати праве речи, ти мораш омогућити одмор свом уму. Ти не 
одвајаш довољно времена за одмор. Уморни мозак и живци биће 
окрепљени ако у том погледу унесеш промену.“ – Ум, карактер и 
личност, 554.

б. Док размишљамо о здравственој користи коју нам пружају 
поверење у Бога, здрава храна, вежбање, вода, сунчева 
светлост, свеж ваздух и одмор, шта још треба да имамо на 
уму (нарочито у ово време крајности)? Филибљанима 4:5.
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Четвртак    28. новембар

5. МИЛОШЋУ СЕ БОРИМО ЗА НАЧЕЛА

а. Колико је далекосежна наша дужност да одржимо Божје 
законе здравља? Коме дугујемо ову дужност? Зашто? 1. 
Коринћанима 9:24-27.

„У прохтевима за јелом, пићем и одевањем толико се претерује 
да то постаје преступ. То спада међу упадљиве и истакнуте грехе 
ових последњих дана и представља знак скорог Христовог доласка. 
Време, новац и снага – дарови које нам је Господ поверио на чување, 
а припадају Њему – расипају се на непотребна одела и раскошна 
јела да би се задовољили изопачени прохтеви који умањују 
животну снагу, доносе болест и опадање. Немогуће је да своје тело 
дамо на жртву Господу ако га својим грешним попуштањем стално 
кваримо и излажемо болести.

„Мора се стећи знање о томе како јести и пити и како се 
одевати да би се очувало здравље. Болести су последице кршења 
природних закона. Наша прва дужност, оно што дугујемо Богу, 
себи и ближњима, јесте покоравање Божјим законима, а ту 
спадају и закони о здрављу. Ако смо болесни, ми тиме мучимо и 
оптерећујемо своје пријатеље, а себе онеспособљавамо за вршење 
дужности које имамо према својој породици и према ближњима. 
А када је последица прерана смрт, тиме наносимо бол и патње 
другима; своје ближње лишавамо помоћи коју смо могли да им 
пружимо; члановима своје породице закидамо потпору и помоћ 
коју би требало да приме од нас, а Богу закидамо службу коју Он 
захтева од нас да бисмо допринели слави Његовог имена. Нисмо ли 
онда у дубљем смислу преступници Божјег закона?“ – Хришћанска 
умереност, 12.

„Кршити законе који владају нашим бићем исто је тако грех као 
и преступати неку од десет заповести. И једно и друго је преступ 
закона Божјих.“ – Хришћанска умереност, 67.

Петак   29. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како знамо да Онај који нам је дао живот брине за наше здравље?
2. Зашто је здравствена реформа толико важна у садашњем дану 

очишћења?
3. Где у Библији можемо наћи Божји план за нашу исхрану у овим 

последњим данима?
4. Шта је, осим исхране, још укључено у праву здравствену реформу?
5. Како моје прихватање вести о здрављу показује моју љубав према 

другима?
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Субота, 7. децембар 2019.

Дар прве суботе за 
литературу за мисионска поља

Литература је неоспорно најважније 
средство у ширењу садашње истине 
свим народима, племенима, језицима 
и коленима. Писана вест ће имати већи 
утицај и биће тачније и лакше схваћена 
него изговорена реч.

Међутим, многе драгоцене душе за које 
је Христос умро нису у могућности да приме 
преимућства такве литературе – нарочито ако 
живе у земљама са ограниченом верском слободом 
или ако их у томе спречава екстремно сиромаштво. Писана реч 
испуњена истином налази се ван њињховог домашаја, осим ако се 
не начине одлучни напори да се задовољи ова потреба многих који 
гладују и жеђају за њом.

Дар прве суботе за литературу за сиромашне земље и мисионска 
поља прикупљан је и раније – и ми се заиста захваљујемо донаторима 
који су у прошлости давали новац за ово племенито дело. Ваши дарови 
омогућили су хиљадама људи да добију прилику да сами читају истину.

Данашњи свет је огромно место са стално растућом популацијом, 
тако да је и потреба већа него икада. Данашњи дарови за литературу 
биће у великој мери искоришћени за превођење и штампање 
литературе на нове језике за људе који је никад раније нису примили.

„Дати свим народима поруку упозорења – то треба да буде циљ 
наших напора... На свима који су примили Божју Реч лежи терет 
овог дела. Од града до града, од села до села, они треба да носе 
публикације које садрже обећање о Спаситељевом скором доласку. 
Ове публикације треба превести на сваки језик; јер јеванђеље треба 
однети целом свету.“ – The Review and Herald, February 9, 1905.

Имајући ово на уму, наша је молитва да Бог покрене срца свих нас 
да великодушно приложимо средства за ову важну потребу!

Одсек Генералне конференције за издаваштво
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Лекција 10   Субота, 7. децембар 2019. 

Ред и организација
„Молим вас пак, браћо, именом Господа нашег Исуса Христа да 

сви једно говорите, и да не буду међу вама распре, него да будете 
утврђени у једном разуму и у једној мисли.“ – 1. Коринћанима 1:10.

„Божја је намера да припадници Његовог народа буду јединствени, 
једнодушни и једномислени. То се, међутим, не може остварити без 
утицаја јасног, одређеног и живог сведочанства у Заједници.“ – 3. 
Сведочанство, 334.

Предлажемо да прочитате: 3. Сведочанство, 318-335.

Недеља    1. децембар

1. РАЗВИЈАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ УМА

а. Које питање, које је Бог поставио Маноју, треба да води нашу 
унутрашњу потрагу за менталним развитком? Судије 13:8,12.

„Ум, душа, изграђује се оним чиме се храни.“ – Васпитање, 114.
„Правилно је кад млади осећају да своје умне силе треба 

развијати до највишег степена. Ми нећемо ометати образовање 
коме Бог није поставио никакве границе. Али наша достигнућа 
неће вредети ништа ако се њима не користимо у славу Божју и 
за добро човечанства. Наше знање нема никакве вредности ако не 
представља степенице за постизање највиших циљева...

„Васпитање срца је важније чак и од образовања које се стиче 
из књига. Добро је, чак и неопходно, да стекнемо сазнање о свету 
у коме живимо, али ако испустимо вечност из вида, учинићемо 
грешку од које се нећемо опоравити.“ – Child Guidance, 497.

„'Тако говори Господ' – то треба да вас води у свим плановима 
васпитања.“ – Child Guidance, 69.

„Ум треба одгајати, образовати и поучавати, јер Божје дете 
треба да ради за Бога на начин који није природан, који се не слаже 
с његовим урођеним склоностима. Они који постају Христови 
следбеници закључују да сада настају нове побуде за деловање, 
да настају нове мисли и да ће из тога настати нови поступци.“ – 
Christian Education, 122.
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Понедељак   2. децембар

2. САМОДИСЦИПЛИНА ЗА ВЕЧНОСТ

а. У нашој потрази за знањем, чега треба да се чувамо како 
бисмо развили здрав ум? Проповедник 12:12.

„Ако се телесне снаге не оптерете у истој мери као и умне, ове 
друге трпе превелико оптерећење. Уколико сваки део људског 
организма не буде извршавао задатке који су му одређени, умне 
способности никада неће моћи да буду употребљене до крајњих 
граница својих могућности.“ – Christian Education, 211.

„Много се губи због тога што се физички напор не повезује 
са умним. Своје слободне часове студенти често проводе у 
лакомисленим забавама које само слабе њихове физичке, умне и 
моралне снаге. Услед унижавајућих чулних наслада и превремених 
узбуђења, које прате удварање и прерано склапање брака, многи 
студенти не постигну степен умног развоја који би иначе могли да 
постигну.“ – Christian Education, 36, 37.

„Данас преовлађује навика да се дан претвори у ноћ, а ноћ у дан. 
Многи од младих ујутро спавају дубоким сном, док би требало да 
се буде на рани птичји пој, и да устају кад се све у природи буди... 
Нека млади увежбавају редовитост у одласку у кревет и у устајању 
и тако ће побољшати своје здравље, свој ум, дух и карактер.“ – The 
Youth’s Instructor, September 7, 1893.

б. Коју практичну науку такође треба да изучавамо? 1. 
Солуњанима 4:11.

_______________________________________________________________________

„Колико год је то могуће, треба размишљати о ономе што се 
мора постићи у току дана. Направите списак различитих дужности 
које ће захтевати вашу пажњу, и одредите одговарајуће време за 
обављање сваке дужности. Нека се све обавља промишљено, 
уредно и правовремено.“ – The Youth’s Instructor, September 7, 1893.

ц. Од какве је користи недисциплинован ум? Приче 25:28.

„Средње образован, али дисциплинован и разуман човек, 
учиниће више него онај који поред највећег талента има и високо 
образовање, али му недостаје самосавлађивање.“ – Христове 
очигледне поуке, 296.
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Уторак    3. децембар

3. УМНОЖАВАТИ МУДРОСТ

а. Наведи неке од кључних ствари за савладавање неефикасности. 
Колошанима 3:23,24.

„Речено ми је да би једна девојка коју сам запослила знала да 
седне усред недовршеног посла, док судови нису опрани, док 
кревети нису намештени, и да би заборавила на своје дужности 
читајући књигу или новине. На тај начин провела би сате које би 
требало да искористи радећи посао за који је плаћена. Због ове 
навике неуредности кућа би сатима била остављена у нереду, 
уместо да буде у савршеном реду.“ – The Youth’s Instructor, September 
7, 1893.

б. Каква супротност постоји између мудрих и лудих? Приче 
9:8; 15:31.

„О једној другој девојци коју сам размишљала да запослим 
схватила сам да нема поштовања према онима који су је запослили, 
осим ако јој се не допадају. Онима које је волела, служила би до 
краја, а пријатељи које је одабрала, који су јој ласкали и одобравали 
њено понашање, добијали су њену приврженост и наклоност. Али 
ја сам овако размишљала: 'Ако је она хришћанин, она ће сигурно 
послушати савет.' Особа којој сам говорила направила је тужан 
израз лица, и рекла ми је: 'Бојим се да ћеш се разочарати. Ако 
желиш да јој покажеш где греши, она ће тврдити да ради најбоље 
што уме, и уместо да исправи своје грешке, она ће се правити да 
је веома повређена. Она не поштује ауторитет, и у свом уму гајиће 
побуну, која се, ако и није речима исказана, јасно може видети на 
њеном лицу. Она своје мишљење неће задржати за себе, већ ће без 
устезања причати другима шта мисли о онима који желе да исправе 
њене грешке.'“ – The Youth’s Instructor, September 7, 1893.

ц. Иако није лако поднети укор, шта морају да науче сви који 
желе да узрасту и успеју у животу? Приче 17:10; 6:23.

_______________________________________________________________________

„Господ нам шаље опомене, савете и укоре да бисмо имали 
прилике да поправимо своје грешке пре него што постану наша 
друга природа.“ – Our High Calling, 160.
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Среда    4. децембар

4. РЕД КОЈИ ДАЈЕ БОГУ ЧАСТ

а. На који начин Христово тело треба да буде уредно? Са којим 
циљем? 1. Коринћанима 1:10; 14:40; 12:27,28.

_______________________________________________________________________

„Заједница је оруђе које је Бог наменио спасавању људи. Она је 
организована ради службе и њена је мисија да објављује јеванђеље 
свету.“ – Дела апостола, 5.

б. Осврнувши се на историју, објасни како је Кореј изазвао 
Богом одређене вође и како је Бог моћно зауставио ову побуну. 
4. Мојсијева 16:1-3,28-35. Како се Кореј служио ласкањем да 
угоди народу?

_______________________________________________________________________

„Кореј и његова дружина, који су у свом самопоуздању тежили 
да преузму свештенство, усудили су се чак и да узму кадионице и 
да стану на врата светиње са Мојсијем. Кореј је гајио дух побуне и 
зависти све док није упао у самообману и заиста мислио да је збор 
праведан, а да је Мојсије тирански владар. Народ, коме је његов 
побуњенички вођа ласкао, наведен је да верује да је узрок свих 
њихових невоља Мојсије, који их је непрестано подсећао на њихов 
грех. Они су мислили да ће, ако их Кореј буде водио, охрабривао 
и говорио о њиховим праведним делима, уместо да их подсећа на 
њихове мане, њихово путовање бити веома мирно и успешно, и 
он би их без сумње повео, не напред-назад кроз пустињу, већ у 
обећану земљу.“ – The Signs of the Times, September 9, 1880.

ц. Како је Бог одобрио Мојсијеве укоре? 4. Мојсијева 17:1-10.
_______________________________________________________________________

„Ова чудесна палица била је сачувана да би Израиљце увек 
подсећала на прошлост, да не би више гунђали постављајући 
питање коме припада право на свештенство. После тога синови 
Израиљеви су били потпуно осведочени да су били на погрешном 
путу, да су Мојсија и Арона неправедно оптуживали, сагледали су 
своју побуну у њеној правој светлости и били ужаснути.“ – Spiritual 
Gifts, 4а, 35, 36.
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Четвртак     5. децембар

5. УКОРАВАЊЕ ПОПУЛАРНИХ ГРЕХА

а. Који предмет у небеском ковчегу симболише Божју 
организовану службу укоравања? Јеврејима 9:3,4; 8:1,2. Како 
се то односи на нас данас?

„Јевреји нису били вољни да се покоре Божјим упутствима и 
ограничењима. Они нису подносили никаква ограничења и нерадо 
су примали прекоре. И то је био главни узрок њиховог гунђања 
против Мојсија. Да им је било дозвољено да раде шта хоће, мање 
би се жалили на свога вођу. Током читаве повести цркве, Божје 
слуге су наилазиле на тај исти дух.“ – Патријарси и пророци, 420.

б. Који карактер службе је неопходан у припреми Божјег народа 
за сусрет са Господом у миру? 2. Тимотију 4:1-5; Титу 2:11-15.

„Немојмо мислити да су опасности које нама прете мање од оних 
које су претиле Израиљцима; напротив, још су веће. И ми често 
долазимо у искушење да завидимо и гунђамо, па и да испољавамо 
дух побуне, као што је записано о старозаветном Израиљу. Увек 
ће постојати склоност да се устаје против укоравања и осуде греха 
и свега што је неправилно. Али зар глас укора због тога треба 
да умукне? Ако би било тако, онда не бисмо били у повољнијем 
положају од осталих верских заједница у нашој земљи, где се не 
усуђују ни поменути грехе и заблуде које преовлађују у народу.

„Они које је Бог издвојио за проповеднике правде имају озбиљну 
и свету одговорност да укоравају и разоткривају грехе народа.“ – 3. 
Сведочанство, 331, 332.

Петак   6. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Наведи неке од важних начина за развој ума.
2. Зашто нам је потребна умереност, чак и у потрази за знањем?
3. Наведи неке од погрешних радних навика које треба савладати.
4. На који начин се Корејева побуна понавља данас?
5. Која свечана одговорност данас почива на проповедницима и 

вођама?
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Лекција 11    Субота, 14. децембар 2019.

Духовна виталност
„Као што уста Христос из мртвих славом Очевом, тако и ми у 

новом животу да ходимо.“ – Римљанима 6:4 (последњи део).

„Ми не можемо мењати сами себе, али имамо могућност да бирамо; 
на нама је да одредимо шта желимо да постанемо.“ – Христове очигледне 
поуке, 39.

Предлажемо да прочитате: Пут Христу, 66-87.

Недеља    8. децембар

1. СИМБОЛ БОЖЈЕГ КАРАКТЕРА

а. Шта је Бог рекао Мојсију да стави у ковчег завета, пре суда 
са маном и Аронове палице? 5. Мојсијева 10:1-5.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Одакле долази закон, и која је његова сврха? Исаија 51:4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Речи написане Божјим прстом на камене плоче тако савршено 
откривају Његову вољу у вези са Његовим народом да нико не мора 
погрешити.“ – Одабране поруке 1, 214.

„Живи Бог дао је у свом светом закону препис сопственог 
карактера. Највећи Учитељ кога је свет икада упознао јесте Исус 
Христос. А које мерило сви који верују у Њега треба да постигну? 
'Будите ви дакле савршени, као што је савршен Отац ваш небески' 
(Матеј 5:48). Као што је Бог савршен у својој високој сфери 
деловања, тако и човек може бити савршен у својој сфери људског 
деловања. Идеал хришћанског карактера је сличност Христу. Ту 
се отвара пред нама пут сталног напредовања. Имамо циљ који 
треба достићи, задобијање свега онога што подразумева добро, 
чисто, племенито и узвишено. Требало би да постоји стална тежња 
и непрекидни напредак што даље и што више према савршенству 
карактера.“ – In Heavenly Places, 141.
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Понедељак    9. децембар

2. ПРИКАЖИМО ЊЕГОВ КАРАКТЕР

а. Осим на каменим плочама и на небу (Јеврејима 9:3,4; 8:1,2), 
где још десет заповести треба да буду написане? Ко треба да 
их напише? Јеврејима 8:10; 2. Коринћанима 3:3.

б. Које ће бити искуство оних који буду имали Божји закон 
написан у срцу? Псалам 37:31; 40:8. Како ће њихов говор 
бити промењен?

„У својој милости Бог жели да безбожнике доведе у покајање. 
Послушни ће се радовати у закону Божјем. Он ставља своје законе 
у њихов ум и исписује их у њиховим срцима. Њихов говор ће бити 
сличан говору Спаситељевом који живи у њима. Они имају веру 
која ради кроз љубав и чисти душу од свих нечистоћа и сотониних 
сугестија. Њихово срце чезне за Богом. У свом обраћењу они 
уживају у размишљању о Његовој милости и доброти, јер им је 
Он сав љубак. Они уче језик неба, места које су изабрали.“ – The 
Upward Look, 297.

ц. Шта значи живети под Божјом милошћу? Римљанима 6:4,10-
18; 8:1.

„Они који прихвате (Христа) као свог личног Спаситеља рашће 
у милости, и у Његовој снази биће оспособљени да буду послушни 
закону Божјем.“ – The Signs of the Times, February 11, 1897.

„Права послушност увек долази из срца. То значи сарађивати 
с Христом свим срцем. Ако Му се предамо, Он наше мисли 
и циљеве толико поистовећује са својима, а наше срце и ум 
усклађује са својом вољом до те мере да покоравајући се Њему 
у ствари поступамо у складу са својим побудама. Наша воља 
постаје оплемењена и посвећена и наша највећа радост састоји се 
у томе да служимо Њему. Кад упознамо Бога онако како имамо 
могућности да Га упознамо, наш живот је тада живот непрекидне 
послушности. Зато што познајемо и ценимо Христов карактер и 
зато што одржавамо сталну заједницу с Богом, грех нам постаје све 
више мрзак и одвратан.“ – Жеља векова, 647.

„Бог је тај који нам даје силу да победимо. Они који слушају 
Његов глас и покоравају се Његовим заповестима, изграђују 
карактер који Он може одобрити.“ – Коментари библијских текстова, 
839, 840.
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Уторак    10. децембар

3. ПЛОДОВИ НАШЕ ПОВЕЗАНОСТИ

а. На који начин ми примамо божанску снагу од Христа? Јован 
15:1-4.

_______________________________________________________________________

„Сви они који стану на Господњу страну ће, као гране правог 
Чокота, примити храну, и биће подстакнути да доносе род. Они ће 
сарађивати са Богом према својим могућностима, развијајући своју 
побожност ходећи у новом животу, што представља свакодневно 
покајање пред Богом и веру у нашега Господа Исуса Христа.“ – The 
Review and Herald, February 23, 1897.

б. Какво ћемо искуство стећи док посматрамо Исуса у небеској 
светињи? Како то укључује и односе у цркви? Ефесцима 
2:4-6,10; Јеврејима 10:23-25.

„У животу који је посвећен служби Христу веза с црквом је 
један од првих корака. Оданост Христу захтева верно испуњавање 
дужности у цркви.“ – Васпитање, 239.

„Упркос нашим различитим типовима карактера, ми смо 
постали део цркве кроз исповедање наше вере. Христос је глава 
цркве; и ако они чија су имена записана у црквеним књигама не 
припадају Исусу, невидљивој Глави, они су попут бесплодних 
грана чокота, и бивају уклоњени. Ако је неко заиста плодна грана, 
он ће то испољити доношењем родова, давањем доказа о својој 
потпуној оданости Христу. Он ће имати духовну везу са Богом. 
Вера и љубав представљају злато карактера, и оне ће увек радити 
за Господа, на уједињењу и слози чланова Христовог тела. 

„Име, положај или богатство неће имати никакав утицај на 
Божјим мерилима. У цркву су учлањени људи и жене који јој не 
служе на част. Али колико год да су сиромашни, којег год да су 
звања, из којег год племена или народа, сви треба да буду срдачно 
примљени уз испит вере, ако има доказа да је Божја милост, која 
доноси спасење, деловала на срце...

„Ова вера у Христа показује се у делима; она доводи до 
преображаја карактера помоћу успешног деловања Божјег Светог 
Духа... Покајање душе обележиће искуство свакога ко је примио 
Христову милост.“ – The Review and Herald, February 23, 1897.
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Среда,  11. децембар

4. ДОВЕДЕНИ У РЕД

а. Објасни која је Христова намера за Његову цркву. Ефесцима 
5:1,2,27; Титу 2:13,14.

„Печат Божји нико од нас неће примити докле год на свом 
карактеру има ма и једну ману или мрљу. На нама је да отклонимо 
недостатке свога карактера, да храм своје душе очистимо од свега 
што душу прља и обесвећује.“ – 5. Сведочанство, 198.

б. Шта уједињује чланове цркве? 1. Петрова 4:8-11; 1. Јов. 1:7.

„Христос позива на јединство. Он нас не позива да се ујединимо 
на темељу погрешних навика. Небески Бог повлачи јасну црту 
разграничења између чисте, уздижуће и оплемењујуће истине 
и погрешних наука које одводе на криви пут. Он назива грех и 
непокајаност њиховим правим именом.“ – Одабране поруке 1, 168.

ц. Опиши неке од начина на који нас Бог чисти. Приче 27:17; 
Исаија 58:6-10.

„Као што су становницима света потребне молитве, саосећање 
и помоћ од стране Божјег народа, као што им је потребно да виде 
Христа у животу Његових следбеника, исто су тако припадницима 
Божјег народа потребне прилике да, упућујући делотворне молитве, 
придобију наклоности таквих и да у њима изграде карактер сличан 
божанском узору.

„Да би нам пружио такве прилике и могућности, Бог допушта 
да се и међу нама нађу сиромашни, несрећни, болесни и невољни. 
Они су Христово завештање остављено Његовој Заједници, и ми 
треба да водимо бригу о њима исто тако као што би то Он чинио. 
На тај начин Бог уклања из нашег карактера троску и пречишћава 
нас као злато...

„Остављајући међу нама сиромашне и оне који пате, Господ нас 
проверава да би се открило шта нам је у срцу.“ – 6. Сведочанство, 
241, 242.

„Добра дела траже одређену пожртвованост, али управо тим 
жртвовањем стиче се неопходна дисциплина. Обавезе на које тако 
пристајемо доводе нас у сукоб с нашим природним осећањима 
и склоностима, али испуњавајући их ми задобијамо победу за 
победом над недостацима нашег карактера.“ – 6. Сведочанство, 243.
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Четвртак   12. децембар

5. ТЕСТ НАШЕ ПОБОЖНОСТИ

а. Шта показује да ли заиста волимо Бога? 1. Јованова 
3:14,15,18; 4:20,21.

„Посвећење душе деловањем Духа Светога представља пресађивање 
Христове природе у људску. Јеванђеоска религија је Христос у животу 
– живо, делотворно начело. Она представља Христову благодат 
откривену у карактеру и поткрепљену добрим делима... 

„Љубав је основа побожности. Ма какво да је на речима 
исповедање вере једног човека, он не може имати чисту и праву 
љубав према Богу ако не испољава несебичну љубав према своме 
брату. Међутим, љубав се не стиче само покушавањем да љубимо 
друге. Љубав Христова треба да живи у нашем срцу – то је оно што 
нам најчешће недостаје. Кад се наше 'ја' потпуно изгуби у Христу, 
онда се љубав излива из срца сасвим спонтано, тако да ми тога 
нисмо ни свесни. Кад нас изнутра, из срца, нешто стално покреће 
да помажемо другима и да им увек будемо на благослов – кад нам 
се небеска светлост која пада на наше срце огледа и на лицу, онда 
смо достигли савршенство хришћанског карактера.

„Заиста није могуће да срце у којем Христос борави оскудева 
у љубави. Ако љубимо Бога јер је прво Он нас љубио, онда ћемо 
љубити и све оне за које је Христос умро.“ – Христове очигледне 
поуке, 347, 348.

„Здрав хришћанин је онај у коме се обликовао Христос, нада 
славе. Он воли истину, чистоту и светост и показиваће духовну 
виталност, љубећи Божју Реч и тражећи заједништво са онима 
који познају Реч, да би примио сваки зрак светлости који им је Бог 
послао, а који открива Христа и чини Га за човека још драгоценијим. 
Онај који има чврсту веру зна да је Христос живот душе, да је Он 
у њој сличан извору воде која тече у вечни живот, и радује се што 
може претворити сваку силу душе у послушност свом Господу.“ – 
The Review and Herald, December 11, 1894.

Петак    13. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто је десет заповести требало чувати у ковчегу?
2. Опиши послушност коју Бог чезне да види у нама.
3. На које све начине показујемо да смо Христови ученици?
4. Зашто је за нас важно да будемо чисти, и појединачно и као група?
5. Како могу да развијем дубљу љубав према Христу и ближњима?
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Лекција 12   Субота, 21. децембар 2019.

„Као видело које гораше“
„Сиона ради нећу умукнути, и Јерусалима ради нећу се умирити, 

докле не изађе као светлост правда његова и спасење се његово 
разгори као свећа.“ – Исаија 62:1

„Не дозволимо да светлост која је у нама ишчезне јер смо одбили да је 
поделимо са другима.“ – Pacific Union Recorder, February 20, 1908.

Предлажемо да прочитате: 5. Сведочанство, 146-150, 285-287, 361-365.

Недеља    15. децембар

1. ПОСТАНИМО СВЕСНИ СВОЈИХ ПРИОРИТЕТА

а. Шта данас мора да постане главни циљ сваког верника? 
Исаија 62:1,2.

_______________________________________________________________________

„Не постоји већи доказ да они који су примили велику светлост 
ту светлост не цене, него што је њихово одбијање да допусте да она 
обасјава душе које се налазе у тами.“ – The Review and Herald, July 16, 
1895.

„Да си ти... приправљена за спасење, ти би схватила опасност 
која прети онима који нису спасени. Ако у теби не буде извршена 
велика промена, доћи ће дан кад ћеш са многих усана чути: 'Дружио 
сам се са тим хришћанкама, а оне ме никад нису упозоравале на 
опасност у којој се налазим. Оне ме никад нису опомињале. Мислио 
сам да неће имати мира ни дању ни ноћу док ми не укажу на стање 
изгубљености у коме се налазим. А сад сам изгубљен. Да сам ја био 
на њиховом месту и видео да се неко налази у таквој опасности, не 
бих мировао док га не бих упозорио и указао на Онога који га може 
спасти.'“ – 2. Сведочанство, 197.

„Шта би се могло рећи доколичарима што би их навело да схвате 
у каквом се стању налазе, и да се прену из беспосличења? О, кад би 
се Сион подигао и обукао у своје предивне хаљине! Браћо и сестре, 
као чланови цркве, испунимо верно нашу дужност...

„Бог је сваком човеку одредио његово дело; нико није изостављен 
из службе.“ – Pacific Union Recorder, February 20, 1908.
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Понедељак   16. децембар

2. У ВРЕМЕНУ МОРАЛНЕ ТАМЕ

а. Који позив снажно одјекује до свих нас? Исаија 21:11 
(последњи део), 12.

„Изгледа да је све узбуркано интензивном активношћу одоздо. 
Узбуђење је стално присутно. Гозбе, куповање и продавање улазе 
у цркву. Стражар виче: 'Доћи ће јутро, али и ноћ.' Ноћ представља 
јачање заблуде, погрешног разумевања и погрешне примене 
Светог Писма. Увлаче се све врсте обмане. Најјасније истине Божје 
Речи сада су покривене мноштвом људских теорија. Смртоносне 
заблуде износе се као истина пред којом сви треба да се поклоне. 
Једноставност праве побожности сахрањена је под традицијом.“ – 
The Bible Echo, February 1, 1897.

„Велики налог за спасавање изгубљених мора се извршити, 
а какве напоре ми улажемо у том правцу? Нашим члановима 
сувише се држе проповеди; али да ли су они поучени како да раде 
за оне ради којих је Христос дао свој живот? Да ли је начин рада 
осмишљен и изнесен пред њих тако јасно да сваки од њих увиди 
неопходност личног учествовања у делу Божјем?

„Очевидно је да све те проповеди које су одржане нису 
донеле жељене резултате, нису подстакле развој већег броја 
самопожртвованих радника. Овај предмет треба сматрати изузетно 
важним, јер може имати најозбиљније последице. У питању је 
наша вечна будућност.“ – 6. Сведочанство, 399.

„Ми несумњиво живимо у завршним данима овоземаљске 
историје. Морамо посветити више времена својим духовним 
интересима ако желимо да искусимо духовни раст који нам је 
неопходан у овом времену. Морамо начинити озбиљне реформе. 
Глас говори: 'Стражари се морају пробудити, и труби дати јасан 
тон. Јутро долази; а долази и ноћ. Пробудите се, моји стражари. 
Гласови који сада треба да се чују како износе истину су неми. 
Душе пропадају у греху, а проповедници, лекари и учитељи спавају. 
Пробудите стражаре!'“ – Pacific Union Recorder, February 20, 1908.

б. На који начин Бог жели да преобрати наше цркве кроз своју 
милост? Исаија 60:1,2.

„Црква вене јер не користи своје таленте за ширење светлости 
истине другима. Народу треба пажљиво дати упутства, поуке 
Господара, да сви могу искористити своју светлост за практичну 
корист ближњима.“ – The Review and Herald, February 28, 1893.
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Уторак    17. децембар

3. ОБЕЋАНИ РЕЗУЛТАТИ

а. Коју сигурност Бог обећава свима који теже да буду прожети 
Његовим Светим Духом како би носили истину другима? 
Приче 1:23; Псалам 81:10.

„Сви који су примили светлост истине имају свечану обавезу да 
се постарају да та светлост сјаји и другима. Свако у свом скромном 
домену може учинити нешто за Господара. Он можда неће бити у 
могућности да приложи изузетне дарове за Божје дело, али може 
спремно да да своје послушно срце у радосну службу. Не могу 
сви бити проповедници; не могу сви бити генерали у Господњој 
војсци; али сви могу бити верни пристави, поштујући у понизној 
послушности заповести Капетана њиховог спасења. Они могу 
охрабрити своје пријатеље речима наде и смелости, и чинећи тако 
показаће славу Онога који их је позвао из таме ка свом чудесном 
виделу. Бог од свих захтева најбољу службу коју могу да пруже. 
Ако они могу да ураде само мале задатке за Њега, ни то не би 
требало запоставити.“ – The Review and Herald, August 24, 1886.

„Чланове цркве треба научити да ће мера њиховог успеха у 
служби за душе бити степен њиховог самоодрицања и спремности 
да верно следе Христов пример.“ – Pacific Union Recorder, February 20, 
1908.

б. Шта је последица верних напора да се светлост подели са 
другима? Захарија 8:20-23.

„Бог ће покренути људе скромног друштвеног статуса, људе који 
нису постали одбојни према јасним зрацима светлости тиме што 
су о истини дуго размишљали или због тога одбили да напредују у 
њој. Многи такви журно ће ићи свуда, подстакнути Божјим Духом 
да однесу светлост другима. Истинита Божја реч, попут огња у 
њиховим костима, испуњава их жарком жељом да просветле оне 
који седе у тами. Многи, чак и међу онима који нису образовани, 
сада објављују речи Господње. Деца су покренута Духом да иду 
напред и објављују поруку са неба. Дух се излива на све оне који се 
потчине Његовом деловању; одбацујући све људске творевине, сва 
људска обавезујућа правила и све опрезне методе, они ће објавити 
истину у сили и снази Духа. Многи ће примити веру и придружити 
се Господњој војсци.“ – The Review and Herald, July 23, 1895.
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Среда    18. децембар

4. ХРАБРОСТ УПРКОС ПРОТИВЉЕЊУ

а. Опиши Јеремијино искуство у сведочењу за Бога док су га 
исмевали и ругали му се, и начин на који је он победио своје 
страхове. Јеремија 20:7-11.

„Због огорчености, мржње и противљења испољаваних стално 
против речи прекора које је Бог изговорио, многи од весника 
Господњих одлучили су да поступе исто тако као и Јеремија. 
Међутим, шта је пророк Господњи учинио после ове своје одлуке? 
Колико год се трудио да сачува свој мир, није у томе успео. Чим 
се нашао пред окупљеним народом, осетио је да је Дух Господњи 
јачи од њега...

„Зар слуге Божје и у овом поколењу, кад Његову Реч цитирају 
да би укорили оне који уносе погрешне назоре, не доживљавају 
искуство слично Јеремијином? Кад се уводи начин поступања 
којим се изопачује правда и суд, Реч Господња се мора проговорити 
у укору и осуди.“ – Коментари библијских текстова, 354.

б. Шта треба да научимо из начина на који су пророци и 
апостоли носили Божје поруке са тако великом силом? 
Михеј 3:8; 1. Коринћанима 2:4,5.

„Реч Божју су у првим данима хришћанства Његове слуге 
износиле 'у доказивању Духа и силе'. Таквим проповедањем 
јеванђеља срца људи била су покренута и дубоко ганута. Зашто 
објављивање истине данас има тако мало силе да покрене људе? 
Зар је Бог данас мање вољан да благослови напоре који се улажу у 
Његовом делу него што је то био у данима апостола?

„Опомена коју ми данас треба да објавимо становницима света 
мора за њих бити мирис животни за живот или мирис смрти за 
смрт. И зар би Господ слао своје слуге да објављују тако озбиљну 
и тако страшну поруку, а да их не наоружа својим Светим Духом? 
Могу ли се слаби и погрешиви људи без нарочите милости и силе 
примљене од Бога усудити да, стојећи између живих и мртвих, 
говоре речи вечног живота? Наш Господ обилује милошћу, снагом 
и силом; и Он је спреман да овим даровима богато обдари оне који 
Му се обрате у молитви и вери. Дарове Светог Духа онима који то 
затраже Он даје радије него што родитељи дају добре дарове својој 
деци. Разлог због чега та драгоцена и значајна истина за ово време 
није данас тако моћна да спасава, у томе је што ми свој удео не 
доприносимо у вери.“ – 5. Сведочанство, 146.
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Четвртак   19. децембар

5. ЖЕТВА НАГРАДЕ

а. Која је била Исусова намера са чудом улова мноштва рибе? Шта 
можемо научити из овог искуства у нашем раду за душе? Лука 5:4-10.

„Немојте се толико бринути о себи. Има на хиљаде оних чији 
је живот једнако вредан као и ваш. Зашто сте онда окренути себи 
и везани за обалу? Устаните на дужност и будите корисни! Ако се 
отиснете на пучину и баците своје мреже у воду Учитељ ће скупити 
рибе, а ви ћете видети Божје силно дело...

„Научите људе да у себи гаје светлост, и да не буду зависни од 
проповедника. Они треба Христа да држе за свог помоћника, и 
треба да науче да помажу један другоме, тако да проповедник може 
слободно да оде у нова поља.“ – Historical Sketches, 139.

„Наши верници су примили велику светлост, па ипак је велики 
број наших проповедника распоређен по црквама. Ту они уче оне 
који би требало да буду учитељи, пружају светлост онима који би 
требало да буду 'светлост свету'.“ – Евангелизам, 283.

б. Како наш Творац може да врши своје дело користећи индивидуалност 
којом је тако милостиво обдарио сваког од нас? Јов 34:11; 37:7.

„Појединци са једним талентом могу да приђу припадницима 
оног друштвеног слоја којима се они са два или пет талената не 
могу приближити. И мали и велики пођеднако могу бити судови 
изабрани да воду живота однесу некој жедној души... Нека Бог 
ради преко кога Он хоће. Његова порука мора да се објави.“ – 5. 
Сведочанство, 436, 437.

„Браћо моја и сестре, проучавајте пажљиво предложени 
план, искористите сваку прилику да говорите својим суседима 
и пријатељима, да им прочитате понешто из књига које садрже 
садашњу истину. Покажите колико вам је стало до спасења душа 
за које је Христос поднео тако велику жртву.“ – 9. Сведочанство, 130.

Петак    20. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 
1. Због чега ће се многе изгубљене душе са правом жалити када буде 

прекасно?
2. Осим проповедања, шта је суштина дужности цркве?
3. Објасни Божји план да обасја свет садашњом истином.
4. Како ће искуство које је научавао Јеремија бити награђено?
5. На који начин могу да престанем да оптерећујем проповеднике?
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Лекција 13   Субота, 28. децембар 2019.

Бити запечаћен као невин
„А сам Бог мира да посвети вас целе у свачему; и цео ваш дух 

и душа и тело да се сачува без кривице за долазак Господа нашега 
Исуса Христа. Веран је Онај који вас дозва, који ће и учинити.“ – 1. 
Солуњанима 5:22-24.

„Печат Божји нико од нас неће примити докле год на свом карактеру 
има ма и једну ману или мрљу.“ – 5. Сведочанство, 198.

Предлажемо да прочитате: Selected Messages 2, 367-375; 5.   
    Сведочанство, 192-200.

Недеља    22. децембар

1. ИСКУСТВО НЕОПХОДНО ЗА СПАСЕЊЕ

а. Шта је Христос обећао свима који задобију победу над 
грехом? Откривење 3:5.

_______________________________________________________________________

б. На шта морамо усмерити своја осећања како бисмо ову 
победу задобили? Колошанима 3:1-3.

_______________________________________________________________________

„Ономе који победи себе, Христос каже: 'Његово име сигурно 
нећу избрисати из књиге живота.' У књизи живота записана су 
имена свих оних који су се једном предали Богу, и њихов карактер 
сада пролази суд пред Њим. Божји анђели мере моралне вредности. 
Они посматрају развој карактера оних који данас живе, да виде 
могу ли њихова имена остати у књизи живота. Даровано нам је 
време пробе током кога треба да оперемо и убелимо у крви Јагњета 
своје хаљине које представљају карактер. Ко обавља тај посао? Ко 
од себе одваја грех и себичност? 'Јер умресте', каже апостол Павле 
истинским Христовим следбеницима, 'и ваш је живот сакривен с 
Христом у Богу' Ако смо живи Богу, мртви смо своме 'ја'. Нека нам 
Бог помогне да умремо своме 'ја'. Чија имена неће бити избрисана из 
књиге живота? Само имена оних који су љубили Бога свом снагом 
свога бића, а своје ближње као саме себе.“ – Historical Sketches, 138.
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Понедељак    23. децембар

2. ДЕЛО ЗА ОВО ВРЕМЕ

а. Наведи које судбоносно дело врше четири анђела у дану 
очишћења. Откривење 7:1-4.

„Четири моћна анђела задржавају силе овога света док слуге 
Божје не буду запечаћене. Народи света се незадрживо спремају за 
сукоб, али их ови анђели још увек обуздавају. Кад се та обуздавајућа 
сила уклони, наићи ће време невоље и страшне душевне тескобе.“ 
– Маранатха, 257.

„Предстоји нам један страшан сукоб. Битка на велики дан Бога 
Сведржитеља све је ближа. Све што је било држано под контролом, 
отеће се. Анђео милости већ склапа своја крила и спрема се да сиђе 
са престола, препуштајући свет сотониној контроли. Поглаварства 
и силници ове земље налазе се у огорченом револту против Бога 
небеског. Они су пуни мржње против оних који служе Богу, и убрзо, 
веома убрзо, доћи ће до отвореног сукоба између добра и зла. Земља 
ће бити поприште и позорница последње борбе и коначне победе.

„Кад су руке ових анђела већ почеле да попуштају, а четири 
ветра тек што се нису подигла, Христово милостиво око је 
нетремице гледало на припаднике свога остатка који још нису 
били запечаћени; и Он је подигао своје руке Оцу, позивајући се на 
своју крв коју је пролио за њих. Тада је другом анђелу наређено 
да брзо одлети до ове четворице са налогом да још задржавају те 
пустошне ветрове, све док слуге Божје не буду запечаћене печатом 
Бога живога на челима својим.“ – Мој живот данас, 335.

б. Шта одређује исход престојећег сукоба за сваког од нас? 
Римљанима 8:6. Који су докази телесног ума или срца? 1. 
Коринћанима 3:3,4.

_______________________________________________________________________

„Још увек се четири ветра задржавају све док слуге Божје не 
буду запечаћене на челима својим. Тада ће се силе овога света 
сврстати за последњу велику битку. Како брижљиво би требало да 
користимо ово мало преосталог времена пробе!

„Ум који се предао раскалашним мислима треба да се промени... 
Мисли морају бити концентрисане на Бога. Сада је време да се 
уложе најозбиљнији напори да би се савладале природне склоности 
телесног срца.“ – Маранатха, 243.
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Уторак   24. децембар

3. СВЕЧАНИ ЗАДАТАК

а. Објасни на који начин је у дело запечаћења укључен анђео 
из Откривења 14. Шта показује свечану важност потпуног 
посвећења? Откривење 14:9-12; 1. Солуњанима 5:22-24.

„Тада сам видела трећег анђела. Мој анђео пратилац рече: 
'Страшно је његово дело. Ужасна је његова мисија. Он је анђео 
који пшеницу одваја од кукоља и печати је, или везује, за небеску 
житницу. То треба да обузме све мисли, сву пажњу.“ – Рани списи, 129.

„Видела сам такође да многи не схватају какви морају бити да 
би у време невоље, кад Првосвештеник више не буде у светињи, 
могли да опстану пред Богом. У онима што ће примити печат Бога 
живога и у време невоље бити заштићени мора се потпуно огледати 
Исусов лик.

„Видела сам да многи занемарују толико потребну припрему 
очекујући да ће их 'освежење' или 'позни дажд' оспособити да 
опстану на дан Господњи и да живе у Његовој присутности. О, колико 
њих сам видела у време невоље без Божје заштите! Они занемарују 
неопходну припрему, стога неће моћи да приме 'освежење' које сви 
морају примити да би могли живети у присутности светога Бога. 
Они који не примају опомене и укоре, одбијају да буду 'сечени' од 
стране пророка, не чисте своје душе покоравајући се целој истини, 
и који су склони да верују да је њихово стање далеко боље него 
што у ствари јесте, пробудиће се тек у време седам последњих зала 
и увидеће да је то 'сечење' и уобличавање било неопходно за њих 
да би били подесни за Божју грађевину. Међутим, више неће бити 
времена за било какву припрему, више неће бити Посредника да их 
заступа пред Богом.“ – Рани списи, 75, 76.

б. Који коначни благослов Бог нарочито излива да би припремио 
жетву душа за своје царство? Јоило 2:23; Захарија 10:1.

„Греси Израиља морају пред њима ићи на суд. Сваки грех мора 
бити признат у светињи, и тада ће се дело наставити. То мора бити 
учињено сада...

„Када четири анђела попусте, Христос ће успоставити своје 
царство. Нико осим оних који чине све што је у њиховој моћи неће 
примити позни дажд. Христос ће нам помоћи. Сви могу постати 
победници милошћу Божјом, кроз крв Исуса Христа.“ – Spalding and 
Magan Collection 2а, 2, 3.
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Среда   25. децембар

4. УСЛОВИ ЗА ПРИМАЊЕ ПОЗНОГ ДАЖДА

а. Шта нам је потребно да бисмо примили позни дажд? Исаија 
43:25; 44:22.

„Имена неких биће избрисана из књиге живота. Ко ће то бити? 
Нека свако пажљиво преиспита себе како би увидео да ли је у вери; 
будимо марљиви и осигурајмо дело за вечност. Исус каже да ће Он 
имена победника признати пред Оцем и пред светим анђелима.“ – 
Historical Sketches, 139.

„Они који победе свет, тело и ђавола, биће изабраници Божји 
који ће примити печат Бога живога. Они чије руке нису чисте, 
чија срца нису чиста, неће имати печат Бога живога. Они који су 
планирали грех и чинили га, биће препуштени себи. Само они који 
се данас кају и признају своје грехе као на велики дан помирења, 
биће признати као достојни и обележени као достојни Божје 
заштите.“ – Сведочанство за проповеднике, 405.

„Ниједно нарочито дело за Бога не може бити учињено док се не 
савладају себичност и своје 'ја'.“ – Historical Sketches, 139.

„Они који из сваког проверавања изађу као победници у свему, 
без обзира на цену, значи да су послушали савет Истинитог Сведока, 
те ће примити позни дажд и захваљујући томе биће спремни за 
вазнесење.“ – 1. Сведочанство, 174.

„Ми желимо да Божји Дух дубоко делује у нашем срцу, тако да 
белу хаљину не осигурамо само себи, већ да утичемо на друге да 
се и њихова имена нађу уписана у књигу живота и никад не буду 
избрисана.“ – Historical Sketches, 140.

б. Шта треба да схватимо о позном дажду? Осија 6:3; Дела 3:19.

„Велико дело јеванђеља завршиће се испољавањем силе Божје 
не мање од оне која је пратила његов почетак. Пророчанства која 
су се испунила у раном дажду на почетку јеванђеља, поново ће 
се испунити у позном дажду, при његовом свршетку. То је 'време 
одмарања' које је апостол Петар унапред најавио рекавши: 'Покајте 
се дакле, и обратите се да се очистите од греха својих (у истражном 
суду), да дођу времена одмарања од лица Господњег, и да пошаље 
унапред нареченог вам Христа Исуса' (Дела 3:19,20).

„Божје слуге, лица озарена небеским посвећењем, журиће од 
места до места да објаве поруку неба. Хиљаде гласове, широм 
земље, објављиваће опомену.“ – Велика борба, 541.
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Четвртак    26. децембар

5. КОНАЧНА ПОБЕДА

а. Када Исус заврши своју службу у светињи, коју ће охрабрујућу 
објаву изрећи о победницима? Откр. 22:11 (последњи део). 

б. Како можемо разумети дивно обећање дато свима онима који 
су задобили победу крвљу Јагњетовом? Откривење 22:14; 
Исаија 26:2-4.

„Величанствена ће бити награда верних радника кад се једном 
окупе око престола Божјег и Јагњетовог... Они ће стајати пред 
престолом, примљени у Љубљеноме. Сви њихови греси биће 
избрисани, сви њихови преступи опроштени. Тада ће моћи да 
гледају сву славу престола Божјег. Суделовали су с Христом у 
Његовим патњама, сарађивали с Њим у плану искупљења и зато 
ће заједно с њим делити и радост кад у царству Божјем угледају 
спасене душе које ће ту славити Бога кроз сву вечност.

„Браћо моја и сестре, позивам вас да се припремите за долазак 
Спаситеља на облацима небеским. Из дана у дан искорењујте из 
свог срца љубав према свету. Припремите се за суд да бисте у миру 
сусрели Христа, кад Он буде дошао да се прослави у онима који 
верују. Тог дана ће се искупљени засјати у слави Оца и Сина. Анђели 
ће свирати у своје златне харфе поздрављајући Цара и трофеје 
Његове победе – оне који су опрали и избелили своје хаљине у крви 
Јагњетовој. Заориће се песма победе која ће испунити сва небеса. 
Христос је победио. Он ће ући у небеске дворове, праћен својим 
искупљенима, као живим сведоцима да Његова мисија патње и 
жртве није била узалуд.“ – 9. Сведочанство, 295.

Петак    27. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Уз Божју помоћ, зашто морамо победити наше карактерне мане?
2. Зашто је Исус наложио четворици моћних анђела да задржавају 

ветрове?
3. Шта многи људи погрешно схватају о позном дажду или освежењу?
4. Ако су наши греси избрисани, који благословени задатак нам Бог 

може поверити?
5. Шта могу да учиним данас како бих био сигуран да сам један од 

коначних победника?
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1. Vupsbl! Filib. 1,1-7. VII Sved. 185. Pl. Jer. 2,18-22. 

2. Tsfeb! II Petr. 3,1-5. VII Sved. 186. Ps. 119,89.

3. _fuwsubl! II Petr. 3,12-17. VII Sved. 187. Ps. 119,92-97. 

4. Qfubl! Gal. 6,14-16. Sunce zalazi u 18 14 
5. Tvcpub! Ps. 40,1-5. Sunce zalazi u 18 12 
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13. Ofefrb! Efesc. 2,19-22. VII Sved. 193. Jer. 44,7.8.

14. Qpofefrbl! Efesc. 3,8-11. VII Sved. 194. Jer. 44,9-11.

15. Vupsbl! Efesc. 3,14-21. VII Sved. 195. Jer. 44,12-14.

16. Tsfeb! Efesc. 4,1-6. VII Sved. 196. Jer. 44,15-19.

17. _fuwsubl! Efesc. 4,11-15. VII Sved. 197. Jer. 44,20-22.

18. Qfubl! Efesc. 4,20-27. Sunce zalazi u 17 49 
19. Tvcpub! Ps. 50,4-6. Sunce zalazi u 17 47 
20. Ofefrb! Efesc. 4,29-32. VII Sved. 198. Jer. 44,24-27.

21. Qpofefrbl! Efesc. 5,6-11. VII Sved. 199. Jer. 33,28-30.

22. Vupsbl! Efesc. 5,15-21. VII Sved. 200. Jer. 45,1-5.

23. Tsfeb! Efesc. 6,11-18. VII Sved. 201. Jer. 46,27.28.

24. _fuwsubl! Filib. 1,15-18. VII Sved. 202. Jer. 48,8-10.

25. Qfubl! Ps. 51,1-11. Sunce zalazi u 17 37 
26. Tvcpub! Filib. 1,27-29. Sunce zalazi u 17 36
27. Ofefrb! Filib. 2,1-8. VII Sved. 203. Jer. 50,1-5.

28. Qpofefrbl! Filib. 2,9-15. VII Sved. 204. Jer. 50,6-9.
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74 Библијске лекције, октобар – децембар 2019.

 
 
                            Decembar  - 2019. 

 
 
Ebu/! Ebo! Kvubsxb!npmjuwb! Wf�fsxb!!

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

    

1. Ofefrb! Sofon. 1,14-18. VII Sved. 229. Prop. 11,6-10. 

2. Qpofefrbl! II Tim. 4,6-8. VII Sved. 230. Ps. 119,142-148. 

3. Vupsbl! Titu 2,1-7. VII Sved. 231. Ps. 119,160-165. 

4. Tsfeb! II Mojs. 33,18-23. VII Sved. 232. Pl. Jer. 3,18-20. 
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28. Tvcpub! Ps. 84,5-12. Sunce zalazi u 16 04 
29. Ofefrb! Joilo 2,11-14. VII Sved. 249. Pri~e 4,18-23. 

30. Qpofefrbl! Joilo 2,15-18. VII Sved. 250. Pri~e 6,16-23. 

31. Vupsbl! Sofon. 2,1.2. VII Sved. 251. Prop. 12,11-14. 
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14. _fuwsubl! Kol. 2,8-11. VII Sved. 217. Jer. 51,60-64. 
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1. Ofefrb! Sofon. 1,14-18. VII Sved. 229. Prop. 11,6-10. 

2. Qpofefrbl! II Tim. 4,6-8. VII Sved. 230. Ps. 119,142-148. 

3. Vupsbl! Titu 2,1-7. VII Sved. 231. Ps. 119,160-165. 
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9. Qpofefrbl! Jezdra 8,21-23. VII Sved. 235. Pl. Jer. 3,46-56. 

10. Vupsbl! Jezdra 9,6-8. VII Sved. 236. Pl. Jer. 3,57-66. 

11. Tsfeb! Jezdra 9,13-15. VII Sved. 237. Pl. Jer. 4,1-5. 

12. _fuwsubl! Nemija 1,4-7. VII Sved. 238. Pl. Jer. 4,6-10. 
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15. Ofefrb! Nemija 2,2-4. VII Sved. 239. Pl. Jer. 4,11-16. 

16. Qpofefrbl! I Dnev. 29,11-15. VII Sved. 240. Pl. Jer. 4,17-22. 
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18. Tsfeb! II Dnev. 14,11.12. VII Sved. 242. Pl. Jer. 5,15-22. 

19. _fuwsubl! II Dnev. 20,3-7. VII Sved. 243. Pri~e 1,1-7.
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22. Ofefrb! II Dnev. 30,18-20. VII Sved. 244. Pri~e 1,8-16. 

23. Qpofefrbl! II Dnev. 33,10-13. VII Sved. 245. Pri~e 1,20-33. 

24. Vupsbl! Jestira 3,8-11. VII Sved. 246. Pri~e 2,1-9. 

25. Tsfeb! Jestira 4,1-4. VII Sved. 247. Pri~e 2,10-15. 

26. _fuwsubl! Jestira 4,13-16. VII Sved. 248. Pri~e 2,20-22. 
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28. Tvcpub! Ps. 84,5-12. Sunce zalazi u 16 04 
29. Ofefrb! Joilo 2,11-14. VII Sved. 249. Pri~e 4,18-23. 

30. Qpofefrbl! Joilo 2,15-18. VII Sved. 250. Pri~e 6,16-23. 

31. Vupsbl! Sofon. 2,1.2. VII Sved. 251. Prop. 12,11-14. 
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5. октобар   
Дар прве суботе за  
цркву у Лас Вегасу, 
Невада (САД) 
(страна 4)

2. новембар
Дар прве суботе 

за седиште 
конференције јужни 
Минданао (страна 25)

7. децембар 
Дар прве суботе за
литературу за 
мисионска поља 
(страна 51)

Дарови прве суботе


