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Предговор
„Бог жели да Његов народ у овим данима понизна срца и пријемљива
духа размотри искушења кроз која је стари Израиљ пролазио, како би
из тога могао извући поуку у својој припреми за небески Ханан.“ –
Патријарси и пророци, 296.

Док настављамо са другим, последњим делом серијала „Лутање
кроз пустињу“, проучаваћемо главне догађаје између успостављања
завета на Синају и Мојсијеве смрти, користећи се цитатима из 4.
и 5. књиге Мојсијеве. „Пету књигу Мојсијеву треба пажљиво да
проучавају управо они који данас живе на земљи.“ – Коментари
библијских текстова, 89.

„Историја старог Израиља представља упечатљиву илустрацију
доживљаја кроз које су прошли адвентисти. Бог је свој народ у
адвентном покрету водио исто онако као што је и синове Израиљеве
извео из Мисира. Њихова вера је у њиховом великом разочарању била
прокушана као и вера Јевреја на Црвеном мору. Да су и даље имали
поверења у руку која их је водила у преживљеним искуствима, они би
угледали спасење Божје. Да су сви који су 1844. године сарађивали у
овом делу прихватили поруку трећег анђела и објављивали је у сили
Светога Духа, Господ би обилно благословио њихове напоре. Светлост
би попут незадрживе бујице преплавила свет. Становници земље би
били опоменути још пре много година, дело било би довршено, и
Христос би већ дошао да избави свој народ.
„Синови Израиљеви нису лутали четрдесет година по пустињи
зато што је Бог хтео да тако буде; Он је желео да их поведе право у
земљу хананску и да их тамо настани као свој свети и срећан народ.
Али 'видимо да не могоше ући за неверство' (Јеврејима 3:19). Због
сталног застрањивања и отпадништва испропадали су у пустињи, и
други су били подигнути да уђу у обећану земљу. Тако исто није била
Божја воља да се долазак Христов толико одуговлачи и да припадници
Његовог народа толико година остану на овом грешном и несрећном
свету. Али неверство их је раставило од Бога.“ – Велика борба, 407, 408.
Нека нам Бог помогне да се држимо Исуса као свог личног
Спаситеља и да се одрекнемо озбиљног греха неверства. Поверимо
се руци која нас је водила у прошлости и кренимо напред да са силом
објавимо трећу анђеоску вест. Ако не извршимо дело које нам је
Господ поверио, други ће бити позвани да заузму наша места.
Одсек Генералне Конференције за Суботну школу
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Дар прве суботе
за цркву и централу
у Јоханесбургу

Субота, 4. април 2020.

Јоханесбург је трговинска престоница
Јужноафричке Републике и капија између
Африке и остатка света. Од укупно 56
милиона становника Јужноафричке
Републике, 10 милиона живи у
Јоханесбургу. Јужноафричка Република
и даље ужива верску слободу, будући
да је она загарантована уставом државе.
Хришћанство је доминантна религија
Јужноафричке Републике: већином су то
припадници римокатоличке цркве, уз мањи број разних харизматских
хришћанских цркава. Осим хришћанства, заступљене су и прадавне
домородачке религије, као и ислам и јудаизам.
Вест реформације допрла је до Јоханесбурга 1944. године када су
два брата из Зимбабвеа посетила Јужноафричку Републику. Од тада се
вест проширила Јужноафричком Републиком и стигла и до суседних
држава попут Лесота и Свазиланда. Овдашње дело организовано
је под Јужноафричком пољском конференцијом са централом у
Јоханесбургу. Међутим, због високих цена имања у Јоханесбургу,
пољска конференција није у могућности да купи своје земљиште,
већ делује из изнајмљене просторије површине око 36 м2. Штавише,
већина наших цркава у Јоханесбургу нема своје молитвене домове
већ изнајмљују просторије других цркава или користе владине школе
за службе суботом.
Пре неколико година, милошћу Божјом купили смо земљиште
површине 5 ари са кућом, помоћу донација браће из Јужноафричке
Републике. Парцела се налази на око 10 км од центра Јоханесбурга.
Постојећа кућа је стара и потребно ју је реновирати. Пројекат укључује
сталну централу, централни молитвени дом, а у наредним годинама
и школу са спаваонама. У наредних неколико година за остварење
овог подухвата биће потребна значајна финансијска улагања. Сва
наша средства искоришћена су за куповину земљишта и стога за
помоћ у остварењу овог пројекта апелујемо на вас, нашу браћу и
сестре широм света.
Молимо се да вас Бог обилно благослови док великодушно
будете давали средства за овај пројекат и захваљујемо вам свим
срцем за помоћ којом ће ваши дарови унапредити Божје дело овде у
Јужноафричкој Републици.
Ваша браћа и сестре из Јужноафричке пољске конференције
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Лекција 1 				

Субота, 4. април 2020.

Завет милости
„Јер је ово завет који ћу начинити с домом Израиљевим после
оних дана, говори Господ: даћу законе своје у мисли њихове, и на
срцима њиховим написаћу их, и бићу им Бог, и они ће бити мени
народ.“ – Јеврејима 8:10.
„Нови завет“ је заснован на „бољим обећањима“ – на обећању о
праштању греха и о божанској милости која је у стању да препороди срце
и да га доведе у склад с начелима Божјег закона.“ – Патр. и пророци, 384.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 374-385.

Недеља 				

29. март

1. ВЕЧНА ТАЈНА
а. Колико дуго постоји Божји завет милости? Римљанима 16:25.
_______________________________________________________________________

„Завет милости није нова истина јер у Божјем уму постоји од
вечности. Зато се зове вечни завет.“ – The Faith I Live By, 77.
б. Када је завет милости људском роду био обећањем потврђен?
1. Мојсијева 3:15. Када је он био у потпуности заснован?
Јован 19:30; Римљанима 3:25.
_______________________________________________________________________

„Царство милости засновано је одмах после човековог пада,
кад је био прихваћен план за откупљење грешног људског рода.
Оно је тада постојало само у Божјој намери зајамченој Његовим
обећањем; и људи су вером у то обећање могли да постану његови
поданици. Међутим, оно је стварно успостављено тек Христовом
смрћу... Кад је Спаситељ, полажући свој живот, у последњем даху
повикао: 'Сврши се', онда је испуњење овог плана за искупљење
људи било дефинитивно осигурано. Обећање спасења, дато
грешном пару још у Едему, било је потврђено. Царство милости
које је до тог тренутка постојало само у датом Божјем обећању
сада је заиста успостављено.“ – Велика борба, 313, 314.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Понедељак 		

30. март

2. ЗАВЕТНИ БЛАГОСЛОВИ СВИМ НАРОДИМА
а. Које благослове је Бог обећао Авраму под заветом милости?
1. Мојсијева 12:1-3. Ко је обећано „семе“? Галатима 3:16.
_______________________________________________________________________

„Христос није био усамљен у приношењу своје велике жртве.
Она је била испуњење завета успостављеног између Њега и
Његовог Оца пре него што су били постављени темељи света;
стиском руке дали су свечано обећање да ће Христос постати јемац
за људски род ако он буде савладан сотониним преварама.“ – The
Youth’s Instructor, June 14, 1900.

б. Шта Бог чини у овом завету за све оне који за своје спасење
верују једино у Христа? Галатима 3:8; Римљанима 5:1.
_______________________________________________________________________

„Завет који је учињен са Аврамом четири стотине и тридесет
година пре давања закона на Синају јесте завет који је Бог потврдио
у Христу, исто јеванђеље које се проповеда и нама.“ – The Signs of the
Times, August 24, 1891.

ц. Које обећање је Божји завет са Аврамом такође садржавао,
и шта ће његово примање учинити за онога који верује у
Христа? Галатима 3:14; Језекиљ 36:26,27.
_______________________________________________________________________

„Исти закон који је био исписан на каменим плочама, утиснуо је
Свети Дух на плоче срца. Уместо залудног настојања да 'утврдимо'
неку своју правду, треба да прихватимо правду Христову. Његова
крв је измирење за наше грехе. Његова послушност се приписује
нама. Тада срце препорођено Светим Духом доноси 'род
духовни'. Захваљујући Христовој милости успећемо да живимо у
послушности према закону Божјем, уписаном у нашем срцу. А ако
имамо у себи Дух Христов, живећемо онако како је Он живео. Он
је преко пророка најавио о себи: 'Хоћу чинити вољу Твоју, Боже
мој, и закон је Твој мени у срцу' (Псалам 40:8). А кад је био међу
људима рекао је: 'Не остави Отац мене самог; јер ја свагда чиним
шта је Њему угодно' (Јован 8:29).“ – Патријарси и пророци, 384.
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Уторак 			

31. март

3. БЛАГОДАТ ЗА ПОСЛУШНОСТ
а. Зашто је Бог заклетвом потврдио свој вечни завет са
Аврамом? 1. Мојсијева 22:16-18; Јеврејима 6:13-18.
„'И благословиће се у семену твом сви народи на земљи' (1.
Мојсијева 22:18). То обећање је указивало на Христа. Аврам га је
тако и схватио (види Галатима 3:8,16), па је од Христа и очекивао
опроштај греха. Та вера му је урачуната у правду.“ – Патријарси и
пророци, 382.

„На брду Морији поновио је Бог још једном свој завет
потврђујући свечаном заклетвом благослов Авраму и његовом
семену за сва будућа поколења.“ – Патријарси и пророци, 143.
„Аврам је био само човек, имао је лична осећања и склоности
као и свако од нас, али се није зауставио на питању: Како ће се
обећање испунити ако Исак буде жртвован. Није се задржавао на
закључцима свог рањеног срца. Знао је да је Бог веран и правичан
у свим својим захтевима, и послушао је заповест до последњег
слова.“ – Патријарси и пророци, 143.
б. Шта показује да ће се послушност Божјем закону увек испољити
у животу оних који су под заветом милости? 1. Мојс. 26:5.
„Завет учињен са Аврамом такође је подржавао важност Божјег
закона. Господ се јавио Авраму, рекавши: 'Ја сам Бог Свемогући, по
мојој вољи живи, и буди поштен' (1. Мојс. 17:1). Божје сведочанство
о Његовом верном слузи гласило је: 'Аврам је слушао глас мој и
чувао наредбу моју, заповести моје и правила моја и законе моје'
(1. Мојс. 26:5). А њему је Бог рекао: 'Постављам завет свој између
себе и тебе и семена твог након тебе од колена до колена, да је
завет вечан, да сам Бог теби и семену твом након тебе' (1. Мојс.
17:7).“ – Патријарси и пророци, 382.
„Апостол Павле јасно указује у каквом су односу у Новом
завету закон и вера. Он каже: 'Оправдавши се, дакле, вером,
имамо мир с Богом кроз Господа свог Исуса Христа' (Римљанима
5:1). 'Кваримо ли дакле закон вером? Боже сачувај! Него га још
утврђујемо' (Римљанима 3:31). 'Јер што закону беше немогуће, јер
беше ослабљен телом', – није могао да оправда човека, зато што
човек у својој грешној природи није могао да држи закон – 'посла
Бог Сина свог у обличју тела греховног, и за грех осуди грех у телу,
да се правда закона испуни у нама који не живимо по телу него по
духу' (Римљанима 8:3,4).“ – Патријарси и пророци, 385.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Среда 		

1. април

4. ЗАВЕТ НА СИНАЈУ
а. Зашто је на Синају успостављен други завет и која је била
његова сврха? 5. Мојсијева 4:35-37.
„Израиљски народ је за време свог робовања у великој мери
изгубио појам о Богу и начелима аврамовског завета. Кад их је
ослободио из Мисира, Бог је настојао да им открије своју моћ и
милост како би их навео да Га љубе и да имају поверења у Њега.
Довео их је до саме обале Црвеног мора – где је побећи од Мисираца,
који су им били за петама, изгледало потпуно немогуће – да би
схватили колико су беспомоћни и колико им је неопходна божанска
помоћ. А тада се побринуо да их ослободи Мисираца који су их
гонили. Тако су били испуњени љубављу и захвалношћу према
Богу и стекли поверење у Његову моћ која им је помагала. Он их је
везао за себе као ослободитеља из пролазног (мисирског) ропства.
„Међутим, у њихове мисли је требало утиснути још једну велику
истину. Пошто су живели усред идолопоклонства и покварености,
они нису имали праву представу о Божјој светости, о тежини
грешности сопственог срца, о потпуној неспособности да се само
својом снагом покоравају закону Божјем. А нису ни осећали колико
им је био потребан Спаситељ. Свему томе их је требало научити.“
– Патријарси и пророци, 383.
б. Зашто је завет начињен са Аврамом назван „новим заветом“
иако је био успостављен пре завета датог на Синају? Јевр.
9:16-20.
„Иако је тај завет био учињен са Адамом и обновљен са Аврамом,
ипак није могао бити потврђен све до Христове смрти. Према
Божјем обећању, завет је постојао откако је био дат први наговештај
о искупљењу; био је прихватан вером; ипак, откако је потврђен од
Христове стране, назива се нови завет. Божји закон био је основа
тога завета, који је у ствари само једно средство да се човек опет
доведе у сагласност са божанском вољом на тај начин што је доведен
у положај који му омогућује да буде послушан Божјем закону.
„Други један споразум – назван у Библији 'стари' завет –
сачињен је на Синају између Бога и израиљског народа, и затим
потврђен крвљу заклане жртве. Завет обновљен са Аврамом
потврђен је Христовом крвљу и назива се 'други' или 'нови' завет,
јер је крв којом је запечаћен проливена после крви првога завета.“
– Патријарси и пророци, 382, 383.
8
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Четвртак 		

2. април

5. ИЗБАВЉЕЊЕ ОД ДУХА РОПСТВА
а. Шта Израиљци нису успели да разумеју када су ушли у завет
на Синају? 2. Мојсијева 24:7; Римљанима 10:2,3; Јован 15:5.
_______________________________________________________________________

„Они нису увиђали... чињеницу да је без Христа немогуће држати
Божји закон. Зато су били спремни да одмах и без размишљања
учине завет с Богом. Уверени да су у стању да сами 'утврде
своју правду', изјавили су: 'Шта год је рекао Господ чинићемо и
слушаћемо' (2. Мојсијева 24:7).“ – Патријарси и пророци, 383.
б. На који начин ми данас можемо доћи у опасност да поновимо
исту грешку коју су учинили синови Израиљеви на Синају?
Римљанима 8:15.
„Дух ропства јавља се тако што се трудимо да живимо у складу
са законском религијом, кроз тежњу да испунимо захтеве закона у
својој сопственој снази. Нада за нас постоји само ако дођемо под
аврамовски завет, што је завет милости вером у Исуса Христа.“ –
The Youth’s Instructor, September 22, 1892.

„Целокупна верска служба, колико год била привлачна и скупа,
којом се тежи да се заслужи Божја наклоност, сво мучење тела,
сва покора и напоран рад како би се задобило опроштење греха и
божанска наклоност – шта год нас спречава да у потпуности будемо
зависни од Христа, у Божјим очима представља гадост. За човека
не постоји нада осим ако престане са побуном, са противљењем
Божјој вољи, ако призна да је грешник спреман да пропадне и преда
се благодати Божјој. Спасени можемо бити само кроз Христа.“ –
The Signs of the Times, August 24, 1891.

Петак 		

3. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто се завет милости назива вечни завет?

2. Како сам ја данас благословен кроз завет начињен са Аврамом?
3. Шта Бог обећава да ће учинити за мене под заветом милости?
4. Зашто се завет милости назива „нови“ завет?
5. Како ја данас могу бити сигуран да сам под заветом милости?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Лекција 2 				

Субота, 11. април 2020.

Завет прекршен
„А Господ рече Мојсију: Иди, сиђи, јер се поквари твој народ, који
си извео из земље мисирске.“ – 2. Мојсијева 32:7.
„Осећајући се беспомоћни у одсуству свога вође, они се вратише
своме старом сујеверју. 'Светина' опет прва постаде нестрпљива и стаде
негодовати; ти што су се припојили Израиљу и помешали се с њим
предводили су у отпадништву које је уследило.“ – Патр. и пророци, 324.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 323-328.

Недеља 		

5. април

1. НАРОД ОБЕЋАВА ПОСЛУШНОСТ
а. Након објављивања закона, ко је позван на планину, а коме
је једино речено да се приближи Господу? 2. Мојсијева 24:1,2.
_______________________________________________________________________

б. Када је народ чуо све Господње речи које им је пренео
Мојсије, шта је једногласно одговорио? Шта је тада Мојсије
учинио? 2. Мојсијева 24:3,4.
_______________________________________________________________________

„Ропством и незнабоштвом заслепљен и унижен, народ није
био припремљен да у потпуности и правилно схвати далекосежна
начела десет Божјих заповести. Да би се обавезност ових заповести
боље разумела и да би се оне примењивале, дати су и други прописи
који су јасније приказали њихову примену. Ти прописи названи су
законима због тога што су састављени у безграничној мудрости и
праведности и што су према њима судије имале да суде. За разлику
од десет заповести, њих је примио само Мојсије и он је имао
задатак да их пренесе народу.“ – Патријарси и пророци, 316.
„'И дође Мојсије, и каза народу све речи Господње и све законе.
И одговори народ једним гласом и рекоше: Чинићемо све што
је рекао Господ' (2. Мојсијева 24:3). Тај завет, заједно са речима
Господњим које су их обавезивале да дату обавезу испуне, Мојсије
је записао у једну књигу.“ – Патријарси и пророци, 318.
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Понедељак 		

6. април

2. ИЗРАИЉ УЛАЗИ У ЗАВЕТНИ ОДНОС СА БОГОМ
а. Када је Мојсије узео књигу завета и прочитао је народу, шта
је народ поново обећао? 2. Мојсијева 24:7.
„Да су се Израиљци покорили Божјим захтевима, они би стварно били
хришћани. Били би заиста срећан народ; јер би, уместо да се поводе за
природним склоностима необраћеног срца, ишли путевима Господњим.
Да они не би погрешно схватили речи Господње и рђаво применили
Његове захтеве, Мојсије је све речи записао у књигу да би се касније
могли позивати на то. Све то он је записао на гори онако као му је сам
Христос диктирао.
„Израиљци су смело изговорили речи којима су се обавезали на
послушност Господу пошто им је пред читавим збором прочитан текст
завета. 'Шта је год рекао Господ чинићемо и слушаћемо', нагласили су
они. Тада је њихов завет са Господом био запечаћен, и принели су Му
жртве захвалне. Половину крви закланих жртава Мојсије је излио на
олтар, што је значило да се народ – телом, душом и духом – посветио
Господу. Преосталим делом крви био је покропљен сам народ, што је
значило да их кропљењем крвљу Христовом Бог милостиво прима као
своје нарочито благо. Тако су Израиљци свечано ступили у заветни однос
са Богом.“ – Коментари библијских текстова, 65, 66.

б. Шта Израиљци нису успели да схвате у својој одлучности да
уђу у заветни однос са Богом? Римљанима 7:18; Јован 15:5.
„Бог... је (Израиљцима) дао свој закон и, под условом да буду
послушни, обећао им је велике благослове: 'Ако добро узаслушате глас
мој и ушчувате завет мој... бићете ми царство свештеничко и народ свет'
(2. Мојсијева 19:5,6). Међутим, они нису увиђали грешност сопственог
срца и чињеницу да је без Христа немогуће држати Божји закон. Зато су
били спремни да одмах и без размишљања учине завет с Богом. Уверени
да су у стању да сами 'утврде своју правду', изјавили су: 'Шта је год рекао
Господ чинићемо и слушаћемо' (2. Мојсијева 24:7).” – Патријарски и
пророци, 383.
ц. Чиме се Мојсије послужио како би ратификовао завет учињен на
Синају? 2. Мојсијева 24:8.
_______________________________________________________________________

Библијске лекције, април – јун 2020.
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Уторак 		

7. април

3. МОЈСИЈЕ НА ГОРИ
а. Са којим циљем је Мојсије поново позван на гору? 2.
Мојсијева 24:12; 25:8,9,40.
„Док се бавио на гори, Мојсије је примио упутство за изградњу
светиње у којој је Божје присуство требало да се открије на особит
начин. 'И нека ми начине светињу, да међу њима наставам' (2.
Мојсијева 25:8) – гласила је Божја наредба...
„Од тада је народ имао да буде почаствован сталним присуством
свога Цара. 'И настанићу се међу синовима Израиљевим, и бићу
им Бог' (2. Мојсијева 29:45). 'И шатор од састанка посветиће се
славом мојом' (2. Мојсијева 29:43), гласило је уверавање дато
Мојсију. Као симбол општег ауторитета и оличење Његове воље,
Мојсију је био предан препис заповести исписан Божјим прстом
на каменим плочама (5. Мојсијева 9:10; 2. Мојсијева 32:15,16),
да би се у светом ковчегу завета чувале у светињи која је имала
да представља видљиво средиште националног богослужења.“ –
Патријарси и пророци, 320.

б. Шта се могло видети на гори Синај? 2. Мојсијева 24:15-17.
ц. Колико дуго је Мојсије био на гори са Богом? 2. Мојсијева
24:18. На који начин је Бог желео да просветли свет преко
Израиља? Како се то може применити на нас данас?
„Израиљци су од племена робова били уздигнути изнад свих
других да Цару над царевима буду нарочито 'благо мимо све народе'.
По Божјем провиђењу они су били издвојени из света да би им се
могло дати свето поверење. Бог их је учинио чуварима свога закона
и намеравао је да се преко њих сачува међу људима знање о Њему.
Тако је требало да свету, обавијеном у таму и мрак, засија небеска
светлост и да се зачује глас који ће све народе позвати да се окане
својих идола и да служе Богу живоме. Да су Израиљци остали
верни и оправдали свето поверење које им је било дато, постали
би велика сила у свету. Бог би био њихов заштитник и одбрана и
уздигао би их изнад свих осталих народа. Преко њих би се свету
откривала Његова светлости и истина, и они би, под Његовом
мудром и светом управом, представљали очевидан пример колико
је служење Богу узвишеније од сваког облика идолопоклонства.“ –
Патријарси и пророци, 320-322.
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Среда 		

8. април

4. ЗЛАТНО ТЕЛЕ
а. Шта је народ, окупивши се око Арона, рекао, када је видео
да Мојсије већ дуго не силази са горе? 2. Мојсијева 32:1.
„У том периоду чекања имали су времена да размишљају о
управо објављеном Божјем закону и да припремају своја срца за
пријем нових откривења која су им могла бити пружена. За такво
дело им није преостало сувише времена; и да су у настојању да
јасније схвате Божје захтеве понизили своја срца пред Њим, били
би сачувани од искушења. Али они нису поступили тако, те ускоро
постадоше безбрижни, непажљиви и склони безакоњу. То је
нарочито био случај са 'светином'... Неки су предлагали да се врате
у Мисир, али било да се иде натраг у Мисир, или да се продужи за
Ханан, већина народа је била одлучила да се на Мојсија више не
чека.“ – Патријарси и пророци, 323-324.
б. На који начин је Арон испољио своју слабост? Шта је народ
учинио? 2. Мојсијева 32:2-6; Псалам 106:19,20.
_______________________________________________________________________

„Ти малобројни – који су се усудили да прављење предложеног
лика прогласе идолопоклонством били су свирепо злостављани, и
у насталој пометњи и узбуђењу коначно изгубили живот.
„Уместо да племенито истраје у одбрани Божје части, Арон
је, плашећи се за сопствену безбедност, попустио наваљивању
народа.“ – Патријарси и пророци, 325.
ц. Које упозорење ово искуство садржи за нас? 1. Кор. 10:7.

_______________________________________________________________________

„Ако испољавамо дух попуштања и помирљивости и онда кад
поглед треба да буде јасан и да се зло уочи и отворено осуди, ми
понављамо Аронов грех. Не смемо трпети зло на брату или на
било коме од оних с којима смо у животу повезани, чак и ако се
укоравањем неисправних ставимо у непријатан положај, и ако
наше побуде буду погрешно тумачене. Аронов грех био је управо
у томе што се није одлучно заложио за правду. Да је он јасно и
одлучно изнео истину, златно теле никад не би било начињено.“ –
Коментари библијских текстова, 70.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Четвртак 				

9. април

5. МОЈСИЈЕ СЕ МОЛИ ЗА НАРОД
а. Препричај разговор између Мојсија и Бога по питању
отпадништва у околу. 2. Мојсијева 32:7-14.
„Кад се Мојсије у својој молитви залагао за Израиљце, његове
бојажљивости је потпуно нестало у дубоком интересовању и
љубави за оне за које је као оруђе у рукама Божјим толико учинио.
Бог је саслушао његово преклињање и услишио његову несебичну
молитву. Он је проверавао свога слугу; хтео је да види колика је
његова верност и љубав према заблуделом и незахвалном народу, и
Мојсије је племенито издржао пробу. Његово залагање за Израиљце
није имало ничег себичног у себи. Благостање и напредак Божјег
изабраног народа били су му дражи од личне части.“ – Патријарси
и пророци, 328.

б. Шта Бог жели да чинимо данас када се сретнемо са
отпадништвом? 2. Тимотију 4:2.
„Од свих греха које ће Бог казнити, ниједан у Његовим очима
није тежи од онога чиме се други храбре и подстичу да чине зло. Бог
жели да Његове слуге докажу своју верност тиме што ће преступ
одлучно осудити, ма колико им то болно падало. Они који су
почаствовани божанским налогом не смеју бити слаби, повијајући
се како ветар дува. Они не смеју тежити уздизању себе нити пак
избегавати непријатне дужности, већ морају непоколебљивом
верношћу вршити дело Божје.“ – Патријарси и пророци, 331.
Петак 		

10. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. На који начин се додатни прописи дати Израиљцима могу повезати
са десет заповести?
2. Како ја могу бити „практични хришћанин“? Хоће ли ме то учинити
несрећним?
3. Како ја могу помоћи да се у овом свету сачува знање о Богу?
4. Зашто ми понекад не успевамо да се изборимо за оно што је
исправно? Какве последице то може имати?
5. Шта могу научити из Мојсијевог става према онима који су
испољили потпуну непослушност и другима који су били нестални
у вери?
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Лекција 3				

Субота, 18. април 2020.

Завет обновљен
„И рече Господ Мојсију: Напиши себи те речи; јер по тим речима
учиних завет с тобом и с Израиљем.“ – 2. Мојсијева 34:27.

„По Божјем упутству Мојсије је припремио две камене плоче и
понео их са собом на гору, и поново 'написа Господ на плоче речи
завета десет речи'.“ – Патријарси и пророци, 337.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 328-339.

Недеља 		

12. април

1. МОЈСИЈЕ РАЗБИЈА КАМЕНЕ ПЛОЧЕ
а. Шта је Мојсије понео са собом када је сишао са горе, и како
су он и Исус Навин протумачили буку коју су чули у логору?
2. Мојсијева 32:17,18.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Опиши Мојсијеву реакцију на идолопоклонство у логору
и Аронов узалудан покушај самооправдања. 2. Мојсијева
32:19-24.
_______________________________________________________________________

„Кад је Мојсије по повратку у логор позвао побуњенике на
одговорност, народ је његове оштре прекоре и његово негодовање
испољено у разбијању светих плоча са законом упоређивао са
пријатним речима и достојанственим држањем његовог брата, и
њихове симпатије су биле на страни Арона. Да би оправдао себе,
Арон је покушавао да кривицу за своју слабост што је попустио
оваквом захтеву пребаци на народ; али и поред тога, њихова срца су
била пуна дивљења његовој благости и стрпљењу. Али Бог не гледа
на то што људи гледају. Аронов попустљиви дух и његова жеља да
удовољи народу заслепиле су његове очи да није видео колико је
грдан био грех који је одобрио. Његово понашање у подржавању
греха у Израиљу својим утицајем стало је живота хиљаде људи.“ –
Патријарси и пророци, 331.
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Понедељак 			

13. април

2. КАЗНА ЗА ПРЕСТУПНИКЕ
а. Колико је Аронов став био увредљив у очима Божјим? 5.
Мојсијева 9:20.
„Да је Арон имао храбрости да се заложи за правду, без обзира
на последице, могао је спречити ово отпадништво.“ – Патријарси и
пророци, 330, 331.

б. Какав позив је Мојсије упутио након што је укорио свог
брата, и какав је био резултат? 2. Мојсијева 32:26-29.
„Овај грех је морао бити кажњен да би то и за околне народе
представљало сведочанство о Божјем негодовању против
идолопоклонства. Извршавајући захтеве правде над преступницима,
Мојсије је, као оруђе у Божјим рукама, морао да остави историји
свечани и јавни протест против њиховог злочина. Пошто је требало
да Израиљци осуђују идолопоклонство суседних народа, њихови
непријатељи би им касније могли пребацити да је и сам народ који
тврди да је Јехова његов Бог начинио златно теле код горе Хорива и
клањао му се. А овако, иако принуђени да признају срамну истину,
Израиљци су на страшну судбину преступника могли да укажу као
на доказ да њихов грех није био ни дозвољен ни опроштен.
„И љубав ништа мање него и правда захтева да се тај грех осуди.
Бог је не само врховни господар него и заштитник и чувар свога
народа. Он истребљује оне који одлучно остају у побуни, да не би
и друге водили у пропаст.“ – Патријарси и пророци, 333.
ц. Шта је Мојсије рекао онима који су жалили због свог греха,
и како је он касније разговарао са Богом у њихово име? 2.
Мојсијева 32:30-35.
„Мојсије је схватио колико би страшна била судбина грешника;
па ипак, ако израиљски народ треба да буде одбачен од Бога, онда
је тражио да и његово име буде брисано заједно са њиховим; он
не би могао гледати како се казна Божја сручује на оне који су
тако милостиво били ослобођени из ропства. Мојсијево залагање
за Израиљце илуструје посредовање Христово за грешне људе.
Међутим, Мојсију Господ није дозволио да прими на себе кривицу
преступника, што је било допуштено само Христу. 'Ко ми је
згрешио, оног ћу избрисати из књиге своје', каже Он.“ – Патријарси
и пророци, 334, 335.
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Уторак

14. април

3. БОГ ПРИХВАТА ПОКАЈНИКА
а. Како је народ реаговао када је чуо да га Господ неће увести у
Ханан због његовог греха? 2. Мојсијева 33:1-6.
б. Где је Мојсије разапео шатор након овог страшног искуства?
Који симбол је откривао наду за оне који су тражили
Господа? 2. Мојсијева 33:7-10.
„Шатор је био разапет изван логора, а Мојсије га је назвао 'шатор
од састанка'. Сви који су се заиста покајали и желели да се врате
Господу, били су позвани да се упуте тамо, да признају грехе и да
траже милост. Кад су се вратили својим шаторима, Мојсије уђе у
шатор од састанка. Народ је очекивао да види ма какав знак којим
би се потврдило да је Мојсијево залагање за њих прихваћено. Ако
се Господ буде спустио да се састане с Мојсијем, онда су се могли
надати да неће бити сасвим уништени. Кад се стуб од облака спустио
и зауставио испред улаза у шатор, народ заплака од радости, 'и свак
се клањаше на вратима од свог шатора'.“ – Патријарси и пророци, 335.
ц. Које уверење је Мојсије добио од Господа? 2. Мојсијева 33:1117. Како ми можемо имати исту сигурност?
„То искуство – а изнад свега обећање да ће га божанско присуство
стално пратити – било је за Мојсија сигуран доказ да ће успети у
задатку који је стајао пред њим; то је за њега имало неупоредиво
већу вредност него све науке мисирске и сва његова достигнућа
као државника и војсковође. Никаква земаљска сила, вештина
или образовање не могу заменити стално Божје присуство.“ –
Патријарси и пророци, 336, 337.

„Пођите Богу и кажите Му као Мојсије: 'Ако неће ићи напред
лице Твоје, немој нас кретати одавде.' Онда тражите још више,
молите се са Мојсијем: 'Покажи ми Твоју славу.' Шта је то слава?
Карактер Божји. То је оно што је Бог одговорио Мојсију. Нека
човек у живој вери пости пред Богом. Нека језик говори хвалу
Њему. Кад се окупите нека се мисли пуне страхопоштовања усмере
на размишљање о вечним стварима. Тако ћете помагати једни
другима у духовном напредовању. Ако ваша воља буде у складу са
божанском вољом, онда ћете бити у складу један са другим; уз себе
ћете имати непогрешивог саветника Исуса Христа.“ – Сведочанства
за проповеднике, 457.

Библијске лекције, април – јун 2020.

17

Среда 		

15. април

4. ОТКРИВЕЊЕ БОЖЈЕГ КАРАКТЕРА
а. Који захтев је након тога Мојсије изнео пред Господа и какав
је био Његов одговор? 2. Мојсијева 33:18,19. Како је Господ
објавио своје име Мојсију? 2. Мојсијева 34:5-7.
„Преимућство да се уздижемо све више и више и да стичемо све
јаснију представу Божјег карактера пружа се и нама. Кад је Мојсије
у својој молитви затражио: 'Молим Те, покажи ми славу своју',
Господ га није укорио, него је услишио његову молитву. 'Учинићу
да прође све добро моје испред тебе', рекао је Господ своме слузи,
'и повикаћу по имену: Господ пред тобом' (2. Мојсијева 33:18,19).
„Грех замрачује наш разум и замагљује нашу свест. Ако своје
срце очистимо од греха, 'светлост познања славе Божије у лицу
Исуса Христа', која сија из Његове Речи и одсјајива с лица природе,
све више и све потпуније ће објавити Онога који је 'милостив,
жалостив, спор на гнев и обилан милосрђем и истином' (2.
Мојсијева 34:6).“ – Здравље и срећа, 414.
б. За шта се Мојсије молио након што му је Бог открио своју
славу, и како је Бог одговорио? 2. Мојсијева 34:8-17,27.
„Мојсије се с пуним поверењем ослањао на Бога зато што је
имао чврсту и јаку веру. За помоћ која му је била неопходна он се
молио, тражио то у чврстој вери и у своје животно искуство уткао
веру да се Бог брине о њему. Веровао је да Бог у свему управља
његовим животом. Видео је и признавао Бога у свим појединостима
свога живота, и осећао да живи под надзором Онога који све види,
који одмерава побуде и испитује срце. Обраћао се Богу у молитви,
очекујући с поверењем снагу и заштиту да неизопачен прође кроз
сва животна искушења... Стално Божје присуство било је довољно
да га са сигурношћу проведе кроз најтеже околности у којима се
човек може наћи.
„Мојсије није само размишљао о Богу; он Га је и гледао. Бог
је непрекидно био пред његовим очима; он никада није губио из
вида Његово лице. Видео је Исуса као свог Спаситеља, и веровао
је да ће Спаситељеве заслуге и њему бити приписане. Та вера за
Мојсија није била неко наслућивање, него стварност. Таква вера је
и нама неопходна, вера која ће издржати свако искушење и сваку
проверу.“ – 5. Сведочанство, 613, 614.
18
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Четвртак 		

16. април

5. УЛАЗАК У ЗАВЕТ МИЛОСТИ
а. Шта су сада синови Израиљеви могли да цене по питању
благослова понуђених под аврамовским заветом у
супротности са њиховим првим заветом са Богом? Псалам
103:8; Јеврејима 7:19; Јеремија 31:33,34.
„(Синови Израиљеви) су присуствовали објављивању закона у
величанствености која тражи најдубље страхопоштовање и стајали
су под гором дрхтећи од страха, а ипак су после само неколико
седмица раскинули свој завет с Богом и клањали се лику резаном.
Божјој милости се више нису могли надати на основу завета који
су раскинули; и сада, пошто су увидели своју грешност и потребу
опроштаја били су доведени да лично осете колико им је потребан и
Спаситељ који је био откривен у Аврамовом завету и наговештаван
приношењем жртава. И сада су се вером и љубављу везали за Бога
као свог ослободиоца од робовања греху. Тек сада су били спремни
да цене благослове новога завета.“ – Патријарси и пророци, 383, 384.
б. Шта је Мојсије донео са горе након четрдесет дана и како се
народ осећао када га је видео? 2. Мојсијева 34:28-30,33.
„Светлост која је зрачила са Мојсијевог лица представља
благослове које они што држе Божје заповести примају захваљујући
Христовом посредовању. Она исто тако представља доказ да
уколико је наша веза са Богом приснија и наше схватање Његових
захтева јасније, утолико ћемо се потпуније саобразити божанском
обличју и утолико ћемо бити спремнији да постанемо учесници у
божанској природи.“ – Патријарси и пророци, 338.
Петак 		

17. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто често презиремо онога ко укорава грех а дивимо се нежнима и
попустљивима?
2. Зашто је грех обожавања златног телета био толико озбиљан?
3. Шта је Мојсију било вредније од његове државничке или војничке
способности? Зашто?
4. Док Исус чисти наше срце од греха, шта ће нам светлети из Његове
Речи и природе?
5. Које две ствари ће ме водити да будем што сличнији Божјем лику? Како?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Лекција 4 				

Субота, 25. април 2020.

Неверни свештеници
„И народ мој нека уче шта је свето шта ли није свето, и нека их
уче распознавати нечисто од чистог.“ – Језекиљ 44:23.
„Морамо се уздржати од свега у животу што на било који начин
умртвљује савест или подстиче искушење. Не смемо отворити ниједна
врата кроз која би сотона могао да нађе приступ било којој души сазданој
по обличју Божјем.“ – 5. Сведочанство, 337.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 369-373.

Недеља 		

19. април

1. ПОСВЕЋЕЊЕ АРОНА И ЊЕГОВИХ СИНОВА
а. Опиши укратко церемонију посвећења Арона и његових
синова за службу у светињи. 3. Мојсијева 8:1-9,12,13,24,30,33.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Све је било учињено онако како је Господ наредио, и Он је примио
жртву и на необичан начин испољио своју славу; огањ је дошао од
Господа и спалио жртву на олтару. Народ је са страхопоштовањем
и живим интересовањем посматрао ово чудесно испољавање Божје
силе. Они су у томе видели знак Божје славе и Његовог одобравања,
и подигавши заједнички глас у захвалности и обожавању падали
су лицем на земљу као да се налазе у непосредној присутности
Јехове.“ – Патријарси и пророци, 369.
б. Шта је захтевано од оних који су били позвани да служе у
Господњој присутности? 2. Мојсијева 19:22.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Ако неко није у живој заједници са Богом, преовладаће његов
телесни дух и телесна осећања. А то се другим речима може рећи
– приношење туђег огња на Божјем олтару.“ – Сведочанства за
проповеднике, 335.
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Понедељак 		

20. април

2. НАДАВ И АВИЈУД ПОГУБЉЕНИ
а. Које дело Надава и Авијуда показује да они нису били
квалификовани за свету службу која им је додељена? 3.
Мојсијева 10:1. Како се такозвани хришћани данас користе
„туђим огњем“?
„Преображавајућа сила Божја мора да се спусти на оне који
рукују светим стварима а који, због разлога добро познатог Богу,
нису способни да праве разлику између светог огња који је Бог
запалио и туђег огња, који они приносе. Туђи огањ обешчашћује
Бога, како је то приказано у случају Надава и Авијуда. Свети огањ
Божје љубави би људе учинио нежним, љубазним и саосећајним
према онима који су у опасности. Они који себи допуштају грубе,
надмене речи, у ствари кажу: 'Ја сам светији од тебе! Зар не видиш
мој узвишени положај?'“ – Сведочанства за проповеднике, 321, 322.
„Потребни су обраћени људи – људи који ће волети и поштовати
Бога, бојећи се да ходе у својој мудрости, схватајући да се њихови
напори могу показати успешним само ако их призна Онај без чијих
благослова нема напретка. Сваког тренутка божанска сила мора
бити уједињена са људским напорима, иначе ће туђ огањ бити
принет уместо светог...
„Ми вређамо Бога ако светим стварима рукујемо као што бисмо
руковали обичним; свето је све оно што је Бог одвојио за одношење
светлости свету. Они који на било који начин суделују у Божјем
делу не треба да ходе у таштини сопствене мудрости, већ у Божјој
мудрости; иначе ће бити у опасности да изједначе свете ствари
са обичним и да се тако одвоје од Бога.“ – The Review and Herald,
September 8, 1896.

б. Како је њихово безбожно понашање било кажњено? 3.
Мојсијева 10:2.
„За време богослужења, док су се молитве и хвале дизале к Богу,
два Аронова сина узеше кадионице и 'метнуше огањ у њих и на
огањ метнуше кад', да би се слатки мирис уздизао од Господа. Али
су они прекршили Његову заповест подметнувши 'огањ туђ'. Да би
спалили тамјан узели су обичну уместо свете ватре, коју је запалио
сам Бог и изричито одредио за ту сврху. Због тог греха је пуштен
огањ с неба и спалио их пред очима свега народа.“ – Патријарси и
пророци, 369.
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21. април

3. ПОСЛЕДИЦЕ ПОГРЕШНОГ ВАСПИТАЊА
а. Будући да је Мојсије одмах увидео разлог несреће, шта је
он рекао Арону? 3. Мојсијева 10:3. Шта је грех Надава и
Авијуда учинило још тежим у Божјим очима?
_______________________________________________________________________

„Поред Мојсија и Арона, Надав и Авијуд су заузимали највише
положаје у Израиљу. Били су нарочито почаствовани од Господа
на тај начин што им је, поред седамдесеторице старешина, било
допуштено да угледају Његову славу на гори. Зато за њихов преступ
није било изговора нити се преко тога могло прећи олако. Све је то
њихову кривицу чинило још тежом.“ – Патр. и пророци, 369, 370.
б. Која начела је Арон требало да примењује у васпитању својих
синова? Приче 22:6; 29:21. У ком аспекту је он погрешио?
„Надав и Авијуд нису у својој младости били навикнути
на самосавлађивање. Попустљива нарав њиховог оца и његов
недостатак у чврстини за праведну ствар учинили су да је он
занемарио дисциплиновање своје деце. Пустио је синове да се
поводе за сопственим склоностима. Навике да попуштају својим
жељама толико су, дугим упражњавањем, загосподариле над њима
да чак ни одговорност најсветије службе није имала снаге да их
савлада. Они нису били научили да поштују ауторитет свога оца,
и стога нису увиђали колико је неопходно да се Божји захтеви
извршују с највећом тачношћу.“ – Патријарси и пророци, 370.
„Одгајању и васпитавању детета од најранијег детињства никад
се не може посветити превише пажње. Оно што се научи од малена
и навике стечене у детињству често на обликовање карактера и
правац у животу имају пресуднији утицај него све науке и упутства
познијих година.“ – Здравље и срећа, 335.
ц. Које упутство и упозорење је Мојсије дао Арону и његовим
преживелим синовима? Зашто? 3. Мојсијева 10:6,7.
_______________________________________________________________________

„(Арон) се није усуђивао да испољава свој бол да не би изгледало
као да саучествује у њиховом греху. Збор није смео бити наведен да
гунђа против Бога.“ – Патријарси и пророци, 371.
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Среда 		

22. април

4. УПОЗОРЕЊЕ ЗА НАС ДАНАС
а. Које упозорење нам је Бог дао у погледу употребе алкохолних
пића? 3. Мојсијева 10:8-11. Да ли то упозорење важи и за нас
данас? 2. Мојсијева 19:5,6.
„Употребом алкохолним пића се слаби тело, замрачује ум и
унижавају моралне силе. Под утицајем алкохола људи не схватају
светост онога што је свето ни обавезност Божјих захтева. Сви који
заузимају положаје од велике и свете одговорности треба да буду
строго умерени, како би им разум остао бистар да могу разликовати
правду од неправде, и како би имали чврстину начела и мудрости
да деле правду и указују милосрђе.“ – Патријарси и пророци, 372.
б. Који библијски принцип нам показује да је вино које је Исус
поделио на свадбеној свечаности заправо било непреврели
сок од грожђа? Приче 20:1; 23:32.
_______________________________________________________________________

„Неки тврде да је Исус подржавао умерену употребу ферментисаног
вина, и у прилог тој тврдњи наводе Његово претварање воде у вино.
Међутим, ми тврдимо да Исус никада није створио опојно вино; такав
чин био би у супротности са свим учењима и примером Његовог
живота.“ – The Health Reformer, July 1, 1878.

ц. Шта ће чинити они који теже савршенству хришћанског
живота? 1. Коринћанима 9:25.
„Истинско савршенство учи нас да се потпуно уздржавамо од
свега штетног, и да разборито користимо оно што је здраво.“ –
Temperance, 138.

„Једини безбедан пут јесте да не дотакнемо, не окусимо, не
употребљавамо чај, кафу, вино, дуван, опијате и алкохолна пића...
„Никад немојмо узети ни чашу алкохолног пића. Не дохватајмо
се тога.“ – Temperance, 163.
„Млади и деца треба да схвате да алкохол, дуван и други слични
отрови својим утицајем разарају тело, потамњују ум и дух чине
путеним. Мора се објаснити да сваки онај који употребљава
ове отрове не може дуго задржати пуну снагу својих физичких,
менталних и моралних способности.“ – Васпитање, 181.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Четвртак 		

23. април

5. „ИМЕ ЈЕ ЊЕГОВО СВЕТО, И ВАЉА МУ СЕ
КЛАЊАТИ“
а. Зашто је грех Надава и Авијуда забележен? Римљанима 15:4.
Шта можемо научити из овог случаја?
„Бог је хтео да поучи свој народ да Му прилази са највећим
страхопоштовањем, и то само на начин који је Он одредио. Он не
може одобрити само делимичну послушност. Није било довољно
да се при том свечаном богослужењу скоро све уради онако како је
Он одредио. Он је изрекао проклетство над онима који одступају од
Његових заповести, не правећи разлику између светог и несветог.“
– Патријарси и пророци, 370, 371.
б. Какве људе Господ позива да заузму положаје свете
одговорности? 1. Петрова 1:15,16; 2:9.
„Христов проповедник треба да буде неокаљан и у разговору
и у поступцима; и увек мора имати на уму да он преноси речи
надахнућа, речи светог Бога. Он исто тако мора имати на уму да
је њему поверена брига за стадо, да се за сваку душу која му је
поверена моли и залаже код Исуса као што се Он код Оца залаже
за све нас. Указано ми је на синове Израиљеве у старо време, и
како су чисти и свети морали да буду они који су вршили службу у
светињи, јер их је та служба доводила у тесну везу са Богом. Они
који врше свету службу морају бити свети, чисти и беспрекорни,
или ће их Бог уништити. Бог се није променио.“ – Рани списи, 112,
113.

Петак 		

24. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто ми понекад уносимо своја лична мишљења и себичне идеје
у дело Божје?
2. Шта нам је неопходно како не бисмо изједначавали свете ствари
са обичним?
3. Када се треба научити самосавлађивању? Зашто?
4. Зашто Бог жели да данас будем строго умерен?
5. Зашто је страхопоштовање толико важно? Где оно почиње? На
који начин?
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Дар прве суботе
за цркву у Маиладутураи, 		
Тамил Наду, Индија

Субота, 2. мај 2020.

Маиладутураи је велики град у округу
Нагапатинам у држави Тамил Наду, на
крајњем југу Индије. То је централа
Маиладутураи талука (администравне
области). Маиладутураи служи као
главна спојница дуж главне линије која
повезује градове Ченај и Тиручирапали
(познат и као Тричи). Маиладутураи
је 281 км удаљен од Ченаја и 130 км од
Тиручирапалија, и простире се на површини
од 11,27 км2. Будући да се налази на само 24 км од
о б а л е
Бенгалског залива, надморска висина града је тек десетак метара
изнад нивоа мора. Кроз њега пролази река Кавери и дели га на
области Утара Мајурам и Мајурам. Најзаступљеније занимање у
овој тропској регији јесте пољопривреда, са око 15% запослених
становника који се баве трговином и око 25% оних који су укључени у
друге комерцијалне активности.
По попису из 2011. године, Маиладутураи је имао око милион
становника. Главна религија града Маиладутураи је хиндуизам, а
језик којим се служи највећи број становника је тамил. Што се тиче
пописа о верској припадности из 2011. године, Маиладутураи је
бројао 88,69% хиндуса, 6,38% муслимана, 4,19% хришћана, 0,04%
сика, 0,03% будиста, 0,32% ђаина и 0,35% следбеника других религија.
Вест првог анђела из Откривења 14 садржи „вечно јеванђеље
да објави онима који живе на земљи, и сваком племену, и језику и
колену и народу“ (Откривење 14:6). Како би обавила Божје дело и
светлела као видело у овој претежно незнабожачкој области, наша
браћа су од својих финансијских средстава купила мали плац. Ми
желимо да ова судбоносна вест напредује и буде однесена и даље –
да јеванђеље заједно са здравствено-мисионским делом буде Божја
рука помоћница у служби људима који унесрећени живе у тами.
Имајући у виду хитну потребу за финансијским средствима за
завршетак овог пројекта, ми понизно и у љубави Исуса Христа молимо
за помоћ, како бисмо могли да изградимо овај молитвени дом за
богослужење и помоћ болеснима. Молимо нашу браћу и сестре да
великодушно дарују за овај пројекат. Нека Господ благослови свакога
од вас за вашу срдачну помоћ! Унапред захваљујемо за ваше донације.
Ваша браћа и сестре из града Маиладутураи
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Лекција 5 				

Субота, 2. мај 2020.

Одлазак од Синаја
„Ово се пак све догађаше угледи њима, а написа се за науку нама,
на које последак света дође.“ – 1. Коринћанима 10:11.
„Понављана гунђања Израиљаца и изливања Божјега гнева због
њихових преступа записана су у светој историји за добро Божјега народа
који ће касније живети на земљи, а посебно да послуже као опомена
онима који ће живети при крају времена.“ – Историја откупљења, 52.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 386-399.

Недеља 		

26. април

1. ПУТОВАЊЕ КРОЗ ПУСТИЊУ
а. Зашто је Мојсије позвао Јовава да се придружи израиљском
народу? Да ли је он прихватио позив? 4. Мојсијева 10:29-31;
Судије 1:16; 4:11.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Из тог племена (Кенеја) био је и Јовав, брат Мојсије жене, који
се придружио Израиљцима док су путовали кроз пустињу и својим
познавањем земље чинио им драгоцене услуге.“ – Патријарси и
пророци, 664.

б. Које молитве је Мојсије изговорио када се облак подизао и
када је ковчег полазио и поново се заустављао? 4. Мојсијева
10:35,36.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Израиљце је сам Бог водио на свим њиховим путовањима.
Место где је требало да се улогоре било је обележено спуштањем
стуба од облака; и ту је требало да остану док год се облак задржавао
над шатором од састанка. Кад је требало продужити пут, облак се
дизао изнад светиње. Свечаним призивањем Господа обележаван
је сваки пут и полазак и заустављање народа.“ – Патр. и пророци, 388.
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27. април

2. ПОНОВНО ГУНЂАЊЕ
а. Кроз какву земљу је израиљски народ путовао након што је
напустио Синај? Зашто? 5. Мојсијева 8:15,16; Јеремија 2:6.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Што су даље ишли, пут је био све тежи. Пешачили су преко
каменитих увала и голих пустиња. Свуда их је окружавала велика
дивљина – ишли су по 'земљи пустој и пуној пропасти, по земљи
сувој и где је сен смртни, по земљи преко које нико није ходио
и у којој нико није живео' (Јеремија 2:6). Клисуре које су се ту и
тамо провлачиле између стена биле су пуне људи, жена и деце,
са натовареним колима и дугим редовима стада ситне и крупне
стоке. Због свега тога споро су и тешко одмицали, а после дугог
логоровања нису били спремни да подносе опасности и тешкоће
путовања.“ – Патријарси и пророци, 389.
б. Шта се десило када се народ поново почео жалити на
нелагодности током путовања? 4. Мојсијева 11:1-3.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„После три дана путовања почели су се јавно жалити. Прва у
томе била је светина, они што су се Израиљцима придружили по
изласку из Мисира, али се никад нису потпуно ујединили с њима
и стално су тражили повода за замерке. Бунтовници нису били
задовољни правцем кретања и стално су замерали Мојсију тврдећи
да их води погрешним путем, иако су знали да је и он, исто тако као
и они сами, ишао за облаком. Незадовољство је као заразна болест
брзо обухватило све у логору.“ – Патријарси и пророци, 389, 390.
„Они (Израиљци) су примили велику светлост јер су били
очевици испољавања Божјег величанства, Његове моћи и милости;
стога је њихово незадовољство и неверовање сада представљало
велики грех. Осим тога, они су се заветовали да прихватају Јехову
за свога цара и да ће се покоравати Његовом ауторитету. Њихово
гунђање је сад представљало побуну, те је морала уследити брза и
видљива казна, да би се Израиљ спасао од анархије и пропасти. И
'Господ се разгневи и распали се на њих огањ Господњи, и сажеже
крајње у логору.' Најодговорнији за побуну били су уништени
муњом из облака.“ – Патријарси и пророци, 391.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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28. април

3. ЖУДЊА ЗА МЕСОМ
а. На шта су се Израиљци даље жалили, и од кога је гунђање
почело? 4. Мојсијева 11:4-6; Псалам 78:18-20.
„За време робовања у Мисиру Израиљци су били приморани
да се одржавају најпростијом и најједноставнијом храном, али
је јак апетит изазван оскудицом и тешким пословима учинио да
им је та храна пријала и да им се сада чак чинила веома укусном.
Поред тога, међу њима је било и доста Мисираца који су навикли
на раскошну храну и они су били први који су почели да се жале.
Пред сам долазак на Синај, Господ им је, поред мане, на њихову
вику дао и меса, али само за један дан.
„Бог је могао да их снабдева и месом исто тако лако као и маном,
али им је то било ускраћено ради њиховог добра. Он је намеравао
да им пружи храну која је њиховим потребама одговарала боље
него грозничаво раздражљива исхрана на какву су били навикли у
Мисиру. Изопачени апетит се морао довести у здраво стање, како
би им пријала првобитна човекова исхрана – плодови земље, које
је Бог Адаму и Еви дао још у Едему. Из тог разлога су се Израиљци
морали, у великој мери, одрећи хране животињског порекла.“ –
Патријарси и пророци, 390.

„Здравље тела, а нарочито пробавних органа, зависи умногоме
од душевног расположења и стања у коме се налази човеков дух.
За исхрану свог народа, када је био у пустињи, Господ уопште
није предвидео месо, зато што је знао да употреба такве хране
подстиче болест и непокорност. Да би изменио и оплеменио
њихове склоности, и у њима активирао више силе ума, ускратио
им је месо мртвих животиња. Дао им је храну анђеоску, ману са
неба.“ – Коментари библијских текстова, 79.
б. Како је њихов захтев за месом услишен, и које су биле
последице тога? 4. Мојсијева 11:31-34; Псалам 78:26-32.
_______________________________________________________________________

„Бог им је дао оно што им није служило на добро, зато што су
тако упорно чезнули за тим. Нису били задовољни храном која
се показала толико благотворном за њихово здравље. Њихове
побуњеничке жеље биле су задовољене, али су зато морали да
сносе последице. Наслађивали су се без мере и границе, и због
такве неумерености морала је да уследи неодложна казна.“ –
Патријарси и пророци, 394.
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29. април

4. ПОУКА ЗА НАС
а. С обзиром да су Израиљци већ били навикнути на обичну,
једноставну храну, које претходно упозорење су они
занемарили? 2. Мојсијева 23:2 (први део). Шта треба да
чинимо када смо у искушењу да се жалимо и гунђамо против
Божјих путева? Псалам 107:21,22; Филибљанима 4:6,7.
_______________________________________________________________________

б. Коју још поуку треба да извучемо из бунтовног понашања
Израиљаца у пустињи? 1. Коринћанима 10:5,6.
_______________________________________________________________________

„Бог је Израиљце извео из Мисира, да би их у земљи хананској
могао учинити чистим, светим и срећним народом. Да би постигао тај
циљ, Он их је подвргао одређеној дисциплини потребној за њихово
властито добро и добро њихових потомака. Да су, покоравајући
се Његовом мудром ограничењу, савладали апетит, међу њима не
би било болести и немоћи. Њихово потомство би било обдарено и
телесном и умном снагом. Они би имали јасну представу о истини
и дужности, оштроумно запажање, моћ разликовања и здрав суд.
Али њихова неспремност да се потчине ограничењима и захтевима
које им је сам Бог поставио спречила их је у многоме да достигну
високи стандард који им је Он наменио и да приме благослове које
је био готов да им удели.“ – Патријарси и пророци, 391.
ц. Шта треба да урадимо на првом месту, како бисмо били
сигурни да не жудимо за оним што је зло? Римљанима 13:14.
„Морамо се борити против греха који војују на душу. То дело
не можете вршити у својој снази; приђите Христу у вери. Он ће
вам помоћи и ојачаће вас како бисте савладали зле склоности, и
украсиће вас истинском лепотом свог карактера. Ми смо позвани
да се обучемо у Господа Исуса. Једноставна вера и послушност иду
руку под руку. Ваша вера без послушности Божјем светом закону
је безвредна, али послушност закону и вера у велику жртву која
је принета – да је Његова крв проливена за вас, и да прихватате
Христову правду – учиниће вас победницима. Имајте поверења у
Исуса Христа, и Он ће вас учинити више него победницима.“ – The
Youth’s Instructor, August 18, 1886.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Четвртак 		

30. април

5. ОТРОВ ЗАВИСТИ
а. Шта се догодило у Асироту што је открило карактер Арона
и Марије, насупрот Мојсијевом карактеру? 4. Мојс. 12:1-9.
„Мојсија је изабрао сам Бог, и на њему је био Божји Дух, стога
је Маријино и Ароново гунђање представљало изневеравање не
само према изабраном вођи, већ и према самом Богу. Бунтовнички
шаптачи су били изведени пред шатор од састанка и позвани да
се суоче са Мојсијем... Пророчански дар им није био оспораван;
Бог им се могао обраћати у утварама и сновима. Али Мојсију, за
кога је сам Господ рекао: 'који је веран у свем дому мом', било је
дозвољено присније општење с Богом. С њим је Господ говорио 'из
уста к устима'.“ – Патријарси и пророци, 397.
б. Како је Господ показао своје незадовољство, и на који начин
је Маријина казна ублажена када се Мојсије заложио за њу?
4. Мојсијева 12:10-16.
„Завист је једна од најгорих сотонских особина која може да
нађе места у људском срцу, и најзлокобнија по својим последицама.
Зато и каже мудрац: 'Јарост је немилостива, и гнев је плах; али ко
ће одолети зависти?' (Приче 27:4)...
„Опадање других или суђење о њиховим побудама и поступцима
нипошто не треба узимати олако...
„Оне које Бог поштује и ми треба да поштујемо. Казна која је
снашла Марију треба да буде опомена за све оне који попуштају
љубомори и гунђају против оних на које је Бог положио терет свога
дела.“ – Патријарси и пророци, 398, 399.
Петак 		

1. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како је Бог водио свој народ у његовим путовањима? Како нас Он данас
води?
2. Зашто је гунђање против начина на који је Мојсије водио Израиљце био
њихов тако велики грех?
3. Зашто Бог жели да данас следимо принципе једноставне, вегетаријанске
исхране?
4. Који благослови су последица самоодрицања у исхрани?
5. На који начин смо слично Марији и ми понекад завидни?
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Лекција 6

Субота, 9. мај 2020.

Побуна код Кадиса
„А слугу свог Халева, у коме беше други дух и који се сасвим мене
држао, њега ћу одвести у земљу у коју је ишао, и семе ће је његово
наследити.“ – 4. Мојсијева 14:24.
„Господ је обећао да ће поштедети Израиљ, да га неће сместа
уништити; али због њиховог неверовања и кукавичлука није могао
испољити своју силу и потчинити им њихове непријатеље. Стога им је у
својој милости наложио, као једини сигуран пут, да се врате ка Црвеном
мору.“ – Патријарси и пророци, 405.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 400-409.

Недеља 		

3. мај

1. УХОДЕ ПОСЛАТЕ У ХАНАН
а. Са којим циљем су уходе послате из Кадиса у Ханан? Чија
је заправо била идеја да уходе извиде хананску земљу? 4.
Мојсијева 13:1-3,17-20; 5. Мојсијева 1:20-25.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. После колико дана су се уходе вратиле у Кадис, и које
видљиве доказе о плодности земље су донеле са собом? 4.
Мојсијева 13:21-26.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Уходе су отишле и прегледале целу земљу, ушавши на јужној
граници и настављајући према северној. Вратили су се после
четрдесет дана. Израиљски народ их је очекивао са силном
љубопитљивошћу, гајећи велике наде. Вест о повратку ухода
пронела се од племена до племена и сви су јој се обрадовали.
Народ је сав похрлио у сусрет уходама које су срећно измакле
опасностима тог ризичног подухвата. Уходе су донеле плодове
који су сведочили о плодности земље.“ – Патријарси и пророци, 400.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Понедељак

4. мај

2. ИЗВЕШТАЈ УХОДА
а. Какав извештај су донела десеторица ухода? 4. Мојсијева
13:27-29,31-33.
„(Десеторица ухода) били су решени да обесхрабре сваког
и да осујете сваки напор предузет у намери да се Ханан заузме.
Извртали су истину да би ојачали свој кобни утицај... Али кад људи
једном посрну у неверству, потчињавају се тиме сотонској власти
и нико не може предвидети докле ће их он одвести.“ – Патријарси
и пророци, 402.

б. Какав је био одговор Халева и Исуса Навина? 4. Мојсијева
13:30; 14:6-9. Која је једна од наших највећих потреба данас?
„Људи као што је био Халев били су веома потребни у разним
периодима историје нашег дела. Данас су неопходни људи свим
срцем одани делу, људи који ће ићи само за Господом, људи који
неће бити склони да ћуте онда кад буде требало да говоре, који
су у начелу чврсти као челик, који не траже да истакну себе, него
смерно ходе с Богом; стрпљиви, љубазни, предусретљиви и учтиви
људи, људи који из искуства знају шта значи молитва и вера и
који делом доказују да се залажу за славу Божју и добро Његовог
народа.“ – Коментари библијских текстова, 81.
ц. Како је народ примио противречне извештаје ухода? 4.
Мојсијева 14:1-4,10.
„Нада и одважност уступали су место кукавичком очајању док
су уходе изражавале осећања својих неверних срца, испуњених
обесхрабрењем које је изазвао сотона. Њихово неверовање бацило
је мрачну сенку на читав збор и заборављена је моћна сила Божја,
која се тако често откривала за добро Његовог изабраног народа.
Народ није имао стрпљења нити је размишљао да ће их Онај,
који их је дотле довео, сигурно одвести и у ову земљу. Нису се
опомињали како их је Бог чудом ослободио од њихових тлачитеља
отварајући пред њима пут кроз море и уништавајући фараонову
војску која их је гонила.“ – Патријарси и пророци, 401.
„Ускоро се појавило незадовољство и дошло је до отворене
побуне. Сотона је имао потпуну власт и чинило се да је народ
изгубио разум.“ – Патријарси и пророци, 402.
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Уторак 			

5. мај

3. НАРОД ГУНЂА
а. Како су Мојсије и Арон реаговали када су видели да је народ
прихватио кукавички извештај и да постаје бунтован? 4.
Мојсијева 14:5.
_______________________________________________________________________

„У болу и понизности 'Мојсије и Арон падоше ничице пред свим
збором синова Израиљевих', не знајући шта би ваљало чинити да
их одврате од њихове пренагљене и неразумне намере. Халев и
Исус Навин трудили су се да стишају буну. У знак бола и очајања
раздрли су своје хаљине и зашли међу народ. Њихов снажни глас
јасно је надвикивао болно јадиковање и речи побуне: 'Земља коју
прођосмо и уходисмо, врло је добра земља. Ако смо мили Господу,
Он ће нас одвести у ту земљу, и даће нам је; а то је земља у којој тече
млеко и мед. Само се не одмећите Господа, и не бојте се народа оне
земље; јер их можемо појести; одступио је од њих заклон њихов, а
с нама је Господ, не бојте се.'“ – Патријарси и пророци, 404.
б. Како је Господ интервенисао у овом пресудном тренутку, и
шта је рекао? 4. Мојсијева 14:10-12.
_______________________________________________________________________

„Неверне уходе гласно су проклињале Халева и Исуса Навина, те
се чак подиже и вика да их треба каменовати. Помахнитала гомила
зграбила је камење да побије ове верне људе. Као избезумљени
насртали су уз лудачку дреку, али им камење одједном испаде
из руку. Сви су ућутали дрхтећи од страха. Бог се умешао да
спречи њихове убилачке намере. Његово присуство као блесак
муње обасјало је шатор од састанка. Сав је народ видео Божји
знак. Открио им се Неко ко је моћнији од њих и ниједан се није
усуђивао да и даље пружа отпор. Остале уходе, које су донеле
рђаве извештаје, обузете страхом, повукоше се у своје шаторе.“ –
Патријарси и пророци, 404.

ц. Док се Мојсије молио Господу, који је разлог изнео како би
Господ опростио Израиљцима и поштедео их? 4. Мојсијева
14:13-19.
_______________________________________________________________________
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Среда 		

6. мај

4. БУНТОВНИЦИ БИВАЈУ КАЖЊЕНИ
а. Коју казну је Господ изрекао бунтовницима и онима који су
гунђали? 4. Мојсијева 14:22,23,29-33.
_______________________________________________________________________

„Бунећи се, народ је викао: 'Камо да смо помрли у земљи
Мисирској или да помремо у овој пустињи!' Сада је требало
удовољити тој њиховој молби... И као што су уходе провеле
четрдесет дана на свом путу, тако су израиљска племена морала
лутати по пустињи четрдесет година.“ – Патријарси и пророци, 405.
б. Како је Бог казнио десеторицу ухода који су донели лоше
гласе? 4. Мојсијева 14:36,37.
_______________________________________________________________________

„Кад је Мојсије упознао народ с Божјом одлуком, њихов бес
се претворио у тугу. Знали су да су заслужили казну. Десеторица
неверних ухода одмах су кажњени помором пред очима целог
Израиља, а у њиховом удесу народ је читао своју пресуду.“ –
Патријарси и пророци, 405.

ц. Који грех дрскости су бунтовници учинили следећег дана, и
са каквим последицама? 4. Мојсијева 14:39-45.
_______________________________________________________________________

„Најзад, принуђени да се понизе, преживели дођоше поновно
и 'плакаху пред Господом, али Господ не послуша глас њихов' (5.
Мојсијева 1:45). Охрабрени сјајном победом, непријатељи Израиља
који су раније са страхом и дрхтањем очекивали приближавање
моћне војске, били су решени да им се поново супротставе. Све
што се говорило о чудесима која је Господ учинио за свој народ
сматрали су сада неистином и осећали да немају више разлога
за страховање. Овај први пораз Израиља надахнуо је Хананејце
храброшћу и одлучношћу, што је знатно увећало тешкоће око
освајања земље. Израиљцима није преостало ништа друго него
да се испред очију својих победнички расположених непријатеља
повуку што дубље у пустињу, свесни да ће она бити гробље читавог
једног поколења.“ – Патријарси и пророци, 409.
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Четвртак 		

7. мај

5. НЕДОСТАТАК ЖАЛОСТИ КОЈА ЈЕ ПО БОГУ
а. Какво покајање води ка спасењу? 2. Коринћанима 7:10. Чега
није било у кајању Израиљаца?
„Изгледало је да су се (Израиљци) заиста покајали за своје
грешно понашање; међутим, више су жалили због последица свог
рђавог поступања, а не зато што су били свесни своје незахвалности
и непослушности. Кад су видели да Господ неће попустити у својој
одлуци, поново се у њима јавила самовоља, те изјавише да се неће
вратити у пустињу. Тиме што им је наредио да се повуку и удаље
од земље својих непријатеља, Бог је кушао њихову привидну
оданост и показао им да нису били искрени... Срца су им пак
остала непромењена и требао им је само какав изговор па да опет
учине слично зло...
„Да су плакали због свог греха који им је верно био предочен,
оваква осуда не би била изречена. Они су, међутим, плакали само
због казне. Њихов бол није одражавао кајање, па није ни могао да
оповргне пресуду.“ – Патријарси и пророци, 405, 406.
б. Шта прати истинско покајање? Дела 3:19.

_______________________________________________________________________

„Да би му било опроштено, грешник мора да испољи покајање
пред Богом чији је закон преступио, и веру у Христа, Његову
помирујућу жртву. Без истинског покајања, не може доћи ни до
истинског обраћења.“ – The Spirit of Prophecy 4, 298.
Петак 		

8. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Шта показује чињеница да су људи били нестрпљиви да пошаљу
уходе да истраже земљу?
2. Како је неверовање деловало на десеторицу ухода и на целу
заједницу? Како и ми можемо да испољимо слично неверовање?
3. Како прави вођа покушава да се супротстави делу бунтовника?
4. Да ли би ти желео да те Бог држи за реч када говориш у наглости?

5. Ако ми је заиста жао због греха, до чега ће то довести у мом
животу?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Лекција 7 				

Субота, 16. мај 2020.

Побуна Кореја, Датана
и Авирона
„И (Кореј, Датан и Авирон) усташе на Мојсија, и с њима двеста и
педесет људи између синова Израиљевих, главара народних, који се
сазиваху на збор и беху људи знатни.“ – 4. Мојсијева 16:2.
„Раније побуне били су обични нереди, последице изненадних
излива раздражене масе; али сада је створена јача завера, проистекла из
одлучне намере да се обори ауторитет вођа које је поставио сам Бог.“ –
Патријарси и пророци, 410.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 410-422.

Недеља		

10. мај

1. ЗАВЕРА
а. Која завера је створена међу Израиљцима док су се бунили
против Господње одлуке да морају лутати кроз пустињу
четрдесет година? Ко су били главни завереници? 4.
Мојсијева 16:1-3.
_______________________________________________________________________

б. Који тест је Мојсије предложио завереницима како би се
доказало ко је позван од Бога? 4. Мојсијева 16:4-7,16-18.
Зашто је народ био склон да саосећа са побуњеницима?
_______________________________________________________________________

„За оне који су у заблуди и који заслужују прекор ништа није
пријатније него да им се указује наклоност и упућује похвала.“ –
Патријарси и пророци, 413.

„Израиљци су мислили да би, ако би их водио Кореј који би их
храбрио, истичући њихова добра дела, уместо да их стално подсећа
на њихове пропусте, они имали мирно и срећно путовање; и он би
их без сумње одвео, не натраг у пустињу, већ управо у обећану
земљу. Понављали су да је пресуду да они не могу ићи у обећану
земљу изрекао Мојсије, а не Господ.“ – Spiritual Gifts, 4а, 31.
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Понедељак 		

11. мај

2. МОЈСИЈЕВИ АПЕЛИ И УПОЗОРЕЊА
а. Како је Мојсије покушавао да се расправи са главним
побуњеницима, и за шта су га они оптужили? 4. Мојсијева
16:8-15.
_______________________________________________________________________

„Датан и Авирон нису били заузели тако дрзак став као Кореј; и
Мојсије их је, надајући се да су они само увучени у заверу и да нису
сасвим искварени, дозвао к себи да би саслушао њихове оптужбе.
Међутим, они нису хтели да дођу, већ су безобзирно одбили да
признају његов ауторитет...
„Тако су употребили оне исте речи којима је Бог описао
обећано наслеђе да би приказали земљу свог робовања. Мојсија су
оптуживали да он само зато тврди да ради под Божјим вођством да
би одржао свој ауторитет...
„Било је очигледно да је народ био на страни незадовољника,
али се Мојсије није трудио да оправдава себе. У присуству читавог
збора позивао се на Бога као сведока да су његове намере биле
чисте, а став исправан и молио се да му Он буде судија.“ – Патријарси
и пророци, 415, 416.

б. Које напоре су Мојсије и Арон уложили како би сачували
збор од уништења? 4. Мојсијева 16:22-30.
_______________________________________________________________________

„(Мојсије и Арон) падоше ничице са молбом: 'Боже духовима и
сваком телу! Овај је један згрешио, и на сав ли ћеш се збор гневити?'
„Кореј је иступио из збора да би се упутио Датану и Авирону кад
се Мојсије са седамдесеторицом старешина упутио тим људима
који су одбили да му приђу, како би их последњи пут опоменуо.
Мноштво је кренуло, и пре него што је упутио своју поруку, Мојсије
је по Божјем налогу опоменуо присутне: 'Одступите од шатора тих
безбожника, и не дохватајте се ничег што је њихово, да не изгинете
са свих греха њихових.' Народ је послушао опомену, јер су сви били
прожети страхом од казне која је предстојала. Главни побуњеници
су видели како их напуштају они које су обманули, али су остали
непоколебљиви у својој дрскости. Стајали су са својим породицама
пред вратима својих шатора као да баш пркосе Божјој опомени.“ –
Патријарси и пророци, 416.
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Уторак 		

12. мај

3. ПОБУЊЕНИЦИ КАЖЊЕНИ
а. Каква судбина је задесила побуњенике? 4. Мојс. 16:31-35.

_______________________________________________________________________

„Очи свег Израиља биле су упрте у Мојсија, са страхом су
очекивали шта ће се догодити. А кад је Мојсије престао да говори,
тврдо тло се измаче и завереници живи пропадоше у утробу земље
заједно са свим што је припадало њима 'и неста их из збора'. Народ
се разбежа јер се осећао саучесником у греху осуђених.
„Али казна још није била потпуна. Огањ севну из облака и
прогута двеста педесет кнезова који су принели свој кад. Пошто
нису били зачетници завере, нису ни били уништени заједно са
главним побуњеницима. Било им је допуштено да виде њихов крај
и дата прилика да се покају; али они су жалили побуњенике те их
је снашла иста судбина.“ – Патријарси и пророци, 417.
б. Како знамо да Бог не кажњава насумице? Ко је био поштеђен?
5. Мојсијева 24:16; 4. Мојсијева 26:9-11; 1. Дневника 9:19.
Коју поуку можемо из тога извући?
„Деца дакле нису била осуђена због греха родитеља; већ, пошто
су упознавши светлост дату њиховим родитељима, одбацила све
то као и светлост која је накнадно била дата управо њима, постала
су учесници у гресима својих родитеља и допунила меру њихових
безакоња.“ – Велика борба, 24.
„Израиљци су могли избећи Божју казну чак и онда кад их је
Мојсије молио да се спасу предстојеће пропасти, само да су се
Кореј и његова група покајали и затражили опроштај. Међутим,
њихова упорна тврдоглавост запечатила им је судбину... Ипак, Бог
је у својој великој милости правио разлику између вођа завере
и оних који су само били заведени. Народу који је дозволио да
буде заведен пружена је могућност да се покаје. Били су им дати
снажни докази да су погрешили, а да је Мојсије био у праву.
Јасно откривење Божје силе одстранило је сваку неизвесност.“ –
Патријарси и пророци, 417.

ц. Како су искоришћене кадионице побуњеника? Са којом
сврхом? 4. Мојсијева 16:36-40.
_______________________________________________________________________
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Среда 		

13. мај

4. НАРОД БИВА КАЖЊЕН
а. Упркос доказима који су му дати, како се збор следећег дана
поставио према Мојсију и Арону? 4. Мојсијева 16:41.
„Тешко је било могућно да људи нанесу Богу већу увреду од ове:
одбацити и презрети оруђа која је Бог хтео да употреби за њихово
сопствено спасење. Међутим, Израиљци нису само то учинили, већ
су намеравали и да убију Мојсија и Арона. Нису увиђали колико је
било потребно да се моле Богу како би им опростио њихов тежак
грех. Ту ноћ кушања нису провели у кајању и признању својих
греха, већ у смишљању како ће се успротивити доказима који су
потврђивали њихове велике грехе. Још увек су гајили мржњу према
људима које је Бог изабрао и скупљали сву снагу да се успротиве
њиховом ауторитету. Сотона је био спреман да им помути ум и да
их заслепљене одвуче у пропаст.“ – Патријарси и пророци, 418.
б. На који начин је Бог још једном интервенисао жестоком
казном, и шта су Мојсије и Арон учинили како би зауставили
кажњавање? 4. Мојсијева 16:44-49.  
„Чак и кад је Господ пружио своју руку тако да је земља прогутала
кривце и кад су очевици ужаснути побегли од њихових шатора,
они још увек нису били излечени од побуне. Дубина њиховог
незадовољства испољила се чак и пред очевидним Божјим судом.
Сутрадан, по уништењу Кореја, Датана и Авирона и њихових
саучесника, народ је дошао Мојсију и Арону говорећи: 'Побисте
народ Господњи.' Због тог лажног окривљавања слугу Божјих,
хиљаде су биле побијене, јер је то био грех дрског ликовања у злу.“
– Коментари библијских текстова, 82.
„Мојсије није био крив за учињени грех, те се стога није ни
плашио и није одмах отишао да не би пропустио збор пропасти. Не
журећи да се удаљи и склони, Мојсије је и у тој страховитој кризи
показао право старање пастира за поверено му стадо. Молио се Богу
да у гњеву не уништи свој изабрани народ. Својим посредовањем
зауставио је руку освете да непослушни и бунтовнички Израиљ не
би био потпуно уништен...
„Како се дизао мирис тамјана, тако су се и Мојсијеве молитве
из светиње дизале Богу, те се помор заустави: али тек онда кад
су већ четрнаест хиљада Израиљаца лежали мртви као доказ о
кажњивости гунђања и побуне.“ – Патријарси и пророци, 418, 419.
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Четвртак

14. мај

5. СВЕДОЧАНСТВО ПРОТИВ ПОБУНЕ
а. Који тест је заувек одлучио питање свештенства, и где се
Аронова палица чувала као сведочанство? 4. Мојс. 17:1-11.
_______________________________________________________________________

„Све те упадљиве промене у вези са Ароновом палицом (која је
'напупила и цветала, и бадеми зрели на њој') одиграле су се за једну
ноћ, да би их осведочиле да Господ заиста прави разлику између
Арона и осталих синова Израиљевих.“ – Коментари библијских
текстова, 84.

б. Које упозорење из примера те велике побуне допире и до нас?
1. Коринћанима 10:10,11.
„Зар нема и данас тих истих зала која леже у основи Корејеве
пропасти? Гордост и славољубље су широко распрострањени; а
попуштање таквим склоностима отвара пут зависти и борби за
превласт; душа се отуђује од Бога и несвесно прелази у сотонине
редове. Слично Кореју и његовим друговима, и данас многи, чак и
међу такозваним Христовим следбеницима, размишљају, планирају
и силно теже за самоузвишењем; такви су спремни, само да би
себи обезбедили присталице, чак и да изопаче истину и да наруже
слуге Господње приписујући им најниже и најсебичније побуде
које у ствари покрећу њихова властита срца. Тим непрестаним
понављањем лажи, упркос јасним супротним доказима, најзад
и сами почињу да верују да је то истина. Трудећи се да униште
поверење народа у оне људе које је Бог изабрао, они заиста мисле
да раде добро и да Богу службу чине.“ – Патријарси и пророци, 420.
Петак 		

15. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Какав став је угодан природном срцу кад нисмо у праву?
2. Када су Датан и Авирон одбили да дођу и разговарају са Мојсијем,
шта је било значајно у томе што су њихове породице стајале поред
њих?
3. Коју лекцију можемо научити из Божјег односа према Корејевој деци?
4. Након уништења Кореја, Датана и Авирона и њихових савезника,
какав је био одговор народа? Зашто је овакав став тако опасан?
5. Која становишта којима смо склони су темељ побуне против Бога?
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Лекција 8 				

Субота, 23. мај 2020.

Лутање кроз пустињу
„И опомињи се свега пута којим те је водио Господ Бог твој
четрдесет година по пустињи, да би те намучио и искушао, да се зна
шта ти је у срцу, хоћеш ли држати заповести Његове или нећеш.“ – 5.
Мојсијева 8:2.
„Лутање кроз пустињу није било одређено само као казна за
побуњенике и незадовољнике, већ и као васпитно средство за млађи
нараштај, као припрема за улазак у обећану земљу.“ – Патријарси и
пророци, 424.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 423-427.

Недеља 		

17. мај

1. ОДЛОЖЕН УЛАЗАК У ОБЕЋАНУ ЗЕМЉУ
а. Колико дуго су синови Израиљеви лутали по пустињи пре
него што су понови дошли до Кадиса и прешли поток Заред?
5. Мојсијева 2:14. Зашто им је требало толико дуго?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог је пружио позитивне доказе да Он влада на небу, и побуна је
била кажњена смрћу. Само двојица од оних који су као пунолетни
мушкарци напустили Египат угледали су обећану земљу. Лутање
народа продужено је све дотле док сви остали нису расули своје
кости по пустињи.“ – Коментари библијских текстова, 81.
„Да су Израиљци поштовали упутства која су им била давана
преко Мојсија, ниједан од оних који су кренули из Египта не би пао
у пустињи као плен болести и смрти. Они су имали поузданог Вођу.
Христос се заклео да ће их сигурно одвести у земљу обећану ако
се буду покоравали Његовом вођству. Ту је под Његовом директном
управом било огромно вођство народа. Више од једног милиона,
они су били као Његова породица. За свакога од њих Он је био
заинтересован.“ – Коментари библијских текстова, 90.
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Понедељак 		

18. мај

2. БОГ СЕ БРИНЕ И ПОУЧАВА
а. Које доказе имамо о Божјој бризи за свој народ за време
његовог лутања по пустињи? Немија 9:19-21; Псалам 105:37.
_______________________________________________________________________

б. На који начин је лутање по пустињи било дисциплинска
мера за следећи нараштај? 5. Мојсијева 8:2,3.
„Бог је допустио то усамљено лутање по пустињи како би се
припадници Његовог народа из личног искуства научили да трпе
невоље и тегобе и да олакшање и ослобођење очекују само од Бога,
да се ослоне на Њега и да Му служе живом вером.“ – Савети за
родитеље, учитеље и студенте, 339, 340.

„Док је народ путовао пустињом, многе драгоцене поуке су
биле урезане у његов ум помоћу песме... Заповести, које су биле
објављене са Синаја, заједно с обећањима о Божјој наклоности
и извештајима о Његовим дивним делима за њихово избављење,
биле су по Божјем упуству изражене у песми и певане уз звуке
инструмената, а народ је при том корачао сједињујући своје гласове
у песмама хвале.
„Тако су њихове мисли биле подизане од невоља и тешкоћа на
путу, њихов немиран и необуздан дух је био ублажен и смирен,
начела истине су била усађена у сећање, а вера ојачана. У заједничкој
активности учили су се реду и јединству, и били су доведени у ужу
везу с Богом и једни с другима.“ – Васпитање, 34.
ц. Који је био главни разлог што многи Израиљци нису могли
да уђу у обећану земљу? Како ми можемо избећи исти грех?
Јеврејима 3:7-14.
„Синови Израиљеви нису лутали четрдесет година по пустињи
зато што је Бог хтео да тако буде... Тако исто није била Божја воља
да се долазак Христов толико одуговлачи и да припадници Његовог
народа толико година остану на овом грешном и несрећном свету.
Али неверство их је раставило од Бога. Пошто су они одбили да
изврше дело које им је било поверено, позвани су други да наставе
ширење вести. Из милости према свету, Христос још увек одлаже
свој долазак да би грешници имали прилике да чују опомену и да
у Њему потраже уточиште пре него што се излије Божји гњев.“ –
Велика борба, 408.
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Уторак 		

19. мај

3. УТИЦАЈ НЕОБРАЋЕНИХ
а. За коју групу људи се најчешће испостави да изазивају
невоље? 4. Мојсијева 11:4.
„Припадници светине – они што су се са Израиљцима помешали
при изласку из Мисира, представљали су стални извор искушења и
невоље. Они су тврдили да су се одрекли својих идола и да се моле
само правоме Богу; али је њихово раније васпитање оставило трага
на њиховом карактеру и навикама, што се у већој или мањој мери
огледало у склоности ка многобоштву и непоштовању према Богу.
Обично су они били ти који су започињали свађу, и први да се жале,
те би тако цели логор заразили својим незнабожачким навикама и
гунђањем против Бога.“ – Патријарси и пророци, 425.
б. Која је била Божја заповест у погледу сједињавања са
неверницима? 5. Мојс. 7:3,4; 2. Кор. 6:14. Какав је случај данас?
„Бог је опоменуо (Израиљце) да са идолопоклоницима не
успостављају никакву присност, да не ступају с њима у међусобне
брачне везе, и да се ни на који начин не излажу опасности да се
поводе за њима и да се искваре њиховим гнусобама. Саветовао их је
да се клоне и онога што само изгледа да је зло, не примичући се ни
граници недозвољеног, јер је то био најсигурнији пут да се не сурвају
у понор греха и пропасти.“ – Коментари библијских текстова, 114.
„Свом народу од давнина Бог је строго забранио да ступа у
мешовите брачне везе са другим народима... Међутим, незнабошци
тога времена били су у далеко повољнијем положају него
непокајани преступници Божјег закона у нашим данима који, иако
имају толику светлост истине, упорно одбијају да је прихвате.“ – 4.
Сведочанство, 483.

ц. Шта је увек последица присне везе са необраћенима? 1.
Коринћанима 15:33,34.
„Погрешно је да се хришћани друже са онима који су
непостојаног морала. Присно дружење које само одузима време, не
подстиче јачање морала и не доприноси јачању умних и духовних
снага, опасно је. Ако морална атмосфера која окружује појединца
није чиста и света, него загађена изопаченошћу, они који удишу
такву атмосферу увидеће да она готово неосетно делује на ум и
срце, трујући и изопачујући све око себе.“ – 3. Сведочанство, 117.
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Среда 		

20. мај

4. ПРЕЗИР ПРЕМА БОЖАНСКОМ АУТОРИТЕТУ
а. На који начин су презир према божанском ауторитету и
преступ треће заповести кажњени? 3. Мојсијева 24:10-16,23.
_______________________________________________________________________

„Једном приликом, син неке Израиљке и Мисирца, који је
припадао светини што је са Јеврејима пошла из Мисира, напустио
је место у свом делу логора и ушао у логор Израиљаца, тврдећи
да има право да тамо разапне свој шатор. Божја заповест је то
забрањивала; потомци Мисираца су до трећег колена морали бити
искључени из збора. Тако се изродила свађа између њега и једног
Израиљца и ствар је дошла пред судије који осудише преступника.
„Бесан због такве одлуке, овај је псовао судију и у својој ватреној
распри хулио на Божје име... Пресуду је изговорио сам Господ; по
Божјој наредби био је изведен из логора, и тамо каменован. Они
који су сведочили да је крив, ставили су своје руке на његову главу
и тако потврдили да је оптужба против њега истинита. Тада су они
први бацили камење, а остали народ за њима и тако је извршена
казна.“ – Патријарси и пророци, 425.
б. Зашто је казна за ове преступнике била тако строга? 2.
Мојсијева 20:7.
_______________________________________________________________________

„Има људи који оспоравају Божју љубав и праведност зато што
тако тешко кажњава због речи изговорених у наступу страсти.
Али управо Божја љубав и Његова правичност захтевају да се на
рђаве речи против Бога гледа као на велики грех. Казна над првим
преступником треба осталима да послужи као опомена да се Божје
име мора поштовати. Да је грех тог човека остао некажњен, и други
би се искварили; а на крају би можда многи животи морали бити
жртвовани.“ – Патријарси и пророци, 425.
ц. Како ми данас понекад испољавамо презир према Божјем
ауторитету? Судије 17:6.
_______________________________________________________________________

„Грех овога века је непоштовање изричито датих Божјих
заповести.“ – 3. Сведочанство, 449.
44

Библијске лекције, април – јун 2020.

Четвртак 		

21. мај

5. ИЗАБЕРИМО ПОСЛУШНОСТ
а. Зашто је Бог захтевао послушност од свог народа у прошлости?
5. Мојс. 6:1,2,24,25. Одакле извире права послушност? 5. Мојс.
6:5,6.
„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.
б. Где треба да почнемо са поучавањем о послушности и зашто?
5. Мојсијева 6:7-9.
„Од најранијих дана живота децу треба учити да слушају
родитеље, поштују њихову реч и ауторитет... У поштовању
родитеља и послушности њима, она могу научити како да поштују
и слушају свог небеског Оца.“ – Child Guidance, 82, 83.
„Нека млади и деца науче да изаберу краљевске хаљине, изаткане
на небеском разбоју – 'свилу чисту и белу' (Откривење 19:8), које
ће носити сви свети са земље. Те хаљине, Христов неокаљани
карактер, бесплатно су понуђене сваком људском бићу. А сви који
га приме, примиће га и носити већ овде.
„Објасните деци да се одевају у дивно рухо Христовог карактера
кад се баве непорочним мислима надахнутим љубављу и кад чине
љубазна и корисна дела.“ – Child Guidance, 190.
Петак 		

22. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Шта би се догодило да су Израиљци слушали Мојсија?
2. Какву улогу је песма имала у путовању кроз пустињу?
3. Шта треба да буде наш једини циљ у повезивању са неверницима?
4. Како ми данас можемо поштовати Божје име?
5. Како ми свакодневно можемо да се одевамо Христовим карактером?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Лекција 9 				

Субота, 30. мај 2020.

Ударена стена
„А Господ рече Мојсију и Арону: Што ми не веровасте и не
прослависте ме пред синовима Израиљевим, зато нећете одвести
збора тог у земљу коју сам вам дао.“ – 4. Мојсијева 20:12.
„Да би Израиљцима заувек избио из главе идеју да их је водио један
човек, Бог је нашао за неопходно да допусти да њихов вођа умре пре но
што су ушли у земљу обећану.“ – Коментари библијских текстова, 85.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 428-437.

Недеља 		

24. мај

1. БОГ ЗАДОВОЉАВА СВЕ ПОТРЕБЕ
а. На који начин су Израиљци били снабдевани водом током
свог лутања кроз пустињу? Псалам 105:41; Исаија 48:21.
_______________________________________________________________________

„Из стене коју је Мојсије ударио на гори Хорив потекао је први
пут оживљавајући млаз који је освежавао Израиљце у пустињи.
Кад год им је било потребно, за све време лутања кроз пустињу,
увек су били снабдевани водом и то чудом Божје милости. Вода
која се појавила на Хориву, међутим, није наставила да тече. Где
год им је успут затребало, вода је извирала из стенских пукотина
поред њиховог логора.“ – Патријарси и пророци, 428.
б. Ко је био извор свих њихових земаљских, као и духовних
благослова? 1. Коринћанима 10:4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Христос) је извор све снаге, давалац свих земаљских и духовних
благослова. Он упошљава људска бића као сараднике дајући им да
обаве део посла заједно с Њим као Његова рука помоћница. Ми
треба да примамо од Њега не зато да бисмо нагомилавали богатство
и удовољавали себи, већ да бисмо делили другима.“ – The Review and
Herald, April 4, 1907.
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Понедељак 		

25. мај

2. ВЕРА НАРОДА БИВА КУШАНА
а. Кроз који тест вере је Божји народ прошао када је поново дошао
у Кадис, и каква је била његова реакција? 4. Мојс. 20:1-5.
„Непосредно пред долазак јеврејских маса у Кадис, усахнула
је жива вода која је толико година извирала крај њиховог логора.
Господ је намеравао да још једном окуша свој народ. Хтео је да
испита да ли ће се поуздати у Његово провиђење или ће се повести
за примером неверства својих отаца.“ – Патријарси и пророци, 431.
„Међутим, пре него што им је било дозвољено да уђу у Ханан,
морали су показати да верују у Божја обећања. Воде је нестало пре
него што су стигли у Едом. Тако им је, за извесно време, пружена
прилика да иду вером (као што је ишао Аврам), а не да гледају
само оно што се види. Међутим, прво искушење изазвало је исти
побуњенички и незахвални дух какав су испољавали и њихови
очеви. Чим се у логору зачула вика због воде, заборавише на ону
руку која их је толике године снабдевала свим потребама, и уместо
да траже помоћ од Бога, бунили су се против Њега.“ – Патријарси
и пророци, 431.

б. Шта су Мојсије и Арон учинили када су чули гунђање
народа? 4. Мојсијева 20:6.
_______________________________________________________________________

ц. Шта је Мојсију и Арону било речено да ураде како би
задовољили потребе народа? 4. Мојсијева 20:7,8. Коју
погрешну идеју, и даље присутну међу народом, је Господ
покушао да исправи?
„Синови Израиљеви су у својим дугим лутањима долазили у
искушење да силна чуда која је Бог учинио ослобађајући их из
земље њиховог робовања припишу Мојсију. Они су приписивали
Мојсију да их је извео из земље мисирске. Истина је да се Бог на
чудесан начин јавио Мојсију. Он је имао нарочиту предност да
буде у присутности Божјој. Њему је Бог као никоме од смртника
открио своју славу. На гори он је био у светој близини Свемогућега
и разговарао с Њим као што човек разговара са пријатељем својим.
Али Господ је пружио многе очевидне доказе да је ослобођење
Израиља извршио Он сам, а не Мојсије.“ – Коментари библијских
текстова, 85.
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Уторак 		

26. мај

3. МОЈСИЈЕВ И АРОНОВ ПРОПУСТ
а. Како је Мојсије обешчастио Бога у свом обраћању народу? 4.
Мојсијева 20:9-11.  
„Својом наглошћу Мојсије је ослабио снагу поуке коју је Бог
намеравао да пружи народу. Стена је као симбол Христа имала да
буде ударена једном, као што је и Христос требало да буде жртвован
само једном. Други пут је требало само проговорити стени, баш као
што и ми у име Исусово треба само да затражимо благослов. Тиме
што је Мојсије и други пут ударио штапом по стени, изгубљено је
значење тог лепог симбола који је указивао на Христа.
„Штавише, Мојсије и Арон су себи приписали силу која је
припадала једино Богу. Неопходност божанског посредовања
чинила је тај тренутак посебно озбиљним и вођи Израиља су то
морали искористити, улити народу страхопоштовање према Богу и
ојачати веру народа у Његову моћ и доброту. Узвикнувши у гњеву:
'Хоћемо ли вам из ове стене извести воду?', ставили су се на место
Бога, као да они сами располажу том силом, премда су имали своје
слабости и страсти као и остали људи.“ – Патријарси и пророци, 433.
б. Коју казну су Мојсије и Арон навукли на себе? Зашто? 4.
Мојсијева 20:12; 5. Мојсијева 3:23-27.
„Том приликом Бог није казнио оне чије је безбожно понашање
изазвало Мојсија и Арона. Укор је упућен вођама... Мојсије и Арон
осетили су се увређеним губећи из вида чињеницу да се народ
није бунио против њих, већ против Бога. Гледали су само на себе
и само своја осећања узимали у обзир; тако су несвесно пали у
грех и пропустили да народу укажу на његову велику кривицу пред
Богом.
„Казна која је одмах затим изречена била је горка и изузетно
понижавајућа... И они су морали умрети заједно са побуњеницима
пре него што Израиљ пређе Јордан.“ – Патријарси и пророци, 434.
„Преступ је био познат целом збору; и да је Бог олако прешао
преко тога, створио би се утисак да се неверовање и нестрпљење
могу оправдати код оних који заузимају одговорне положаје
уколико су били изазвани. Али када је било објављено да због тог
једног греха Мојсије и Арон неће ући у Ханан, народ је схватио
да Бог не гледа ко је ко и да ће сигурно казнити преступника.“ –
Патријарси и пророци, 435.
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Среда 		

27. мај

4. УДАРЕНА СТЕНА - СИМБОЛ
а. Кога је представљала ударена стена, и зашто је било погрешно
ударити је поново? Исаија 53:3-5.
_______________________________________________________________________

„Ударена стена је симболично представљала Христа и тим
симболом дате су најдрагоценије духовне истине. Као што је
животворна вода потекла из стене коју је Мојсије ударио, тако и
од Христа, за којега 'ми мишљасмо да Га Бог бије' и који је био
'рањен за наше преступе, избијен за наша безакоња' (Исаија 53:4,5),
тече река спасења за изгубљени род. Као што је стена имала да
буде једном ударена, 'тако се и Христос једном принесе, да узме
многих грехе' (Јеврејима 9:28). Наш Спаситељ није требало да буде
и други пут жртвован; а они који чезну за благословом Његове
милости треба само у име Исуса да то затраже, изливајући жељу
свога срца у покајничкој молитви. Таква молитва ће Господа над
војскама подсетити на Исусове ране, и тада ће животворна крв
поново потећи. Симбол те крви била је жива вода која је потекла за
Израиљ.“ – Патријарси и пророци, 428, 429.
б. Којом приликом и на који начин је јеврејски народ у Христово
време прослављао отицање воде из стене? Јован 7:37-39.
„Пошто су се населили у Ханану, Израиљци су уз велике изливе
радости празновали дан кад им је из стене у пустињи потекла вода.
У Христово време је та светковина постала веома упечатљива
церемонија. Њу су изводили о празнику сеница кад би се у
Јерусалиму окупио народ из целе земље. Празновање је трајало
седам дана и сваког од тих седам дана излазили су свештеници са
музиком и хором Левита, да би златном посудом захватили воду
из извора силоамског. За њима је ишло мноштво молиоца, толико
колико их је могло доћи до воде да пију. За то време одјекивали
су весели акорди: 'С радошћу ћете црпсти воду из извора овог
спасења' (Исаија 12:3). Затим би захваћена вода била однесена
у храм уз звук труба и свечану песму: 'Ево, стоје ноге наше на
вратима твојим, Јерусалиме!' (Псалам 122:2). Док су песме хвале
целог мноштва победоносно одјекивале уз музику инструмената
и продоран звук труба, вода је изручивана на олтар за жртве
паљенице.“ – Патријарси и пророци, 429.
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Четвртак 		

28. мај

5. ПОУКА ЗА НАС
а. Коју поуку треба да извучемо из Мојсијеве грешке? Псалам
106:33.
_______________________________________________________________________

„По људском гледишту, Мојсије није учинио нарочито велики
грех. Његов грех је била обична појава. Псалмиста каже: 'И
погреши устима својим' (Псалам 106:33). По људској оцени, то је
могло изгледати незнатно. Али пошто је Бог, због тог греха тако
строго поступио према свом највернијем и најцењенијем слузи,
извесно је да га неће трпети ни код других... Уколико је нечији
положај истакнутији и утицај већи, утолико је потребније да негује
стрпљење и понизност.“ – Патријарси и пророци, 436.
б. Која упозорења имају за циљ да нас сачувају од самоузвишења?
Јаков 4:6,7; 1. Коринћанима 10:12.
_______________________________________________________________________

„Ма колико велико било духовно видело једног човека, и ма
колико он уживао у божанском благослову и милости, ипак треба
да ходи смерно пред Богом тражећи у вери да Он усмерава сваку
његову мисао и господари сваким његовим осећањем...
„Ма колико велики био притисак на душу, ипак је преступ само
наше дело. Ни земља ни пакао немају ту силу да неког приморају
да чини зло. Сотона нас напада тамо где смо слаби, али ми ипак
не морамо бити савладани. Ма колико тај напад био неочекиван и
тежак, Бог се побринуо за помоћ и Његовом силом можемо однети
победу.“ – Патријарси и пророци, 436, 437.
Петак

29. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. На који начин је Бог снабдевао Израиљце водом на њиховом путовању?
Како Он задовољава наше потребе данас?
2. Како је народ реаговао када је Бог проверавао његову веру? Каква је
ситуација са мном?
3. Где је био фокус Мојсија и Арона када су направили пропуст? На чега
сам ја фокусиран, и какве ће бити последице?
4. Како је Мојсије упропастио дивну поуку о удареној Стени?
5. Како се ја могу сачувати од самоуздизања?
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Дар прве суботе
за светске мисије

Драга браћо и сестре широм
света,
Живимо у последњим тренуцима
овоземаљске историје, а наш Господ
већ дуго са жудњом чека да нас
одведе кући. Пророчки догађаји
који се одвијају пред нашим очима
говоре нам да је други долазак Исуса
близу, пред вратима. Нажалост,
вест јеванђеља није допрла до свих
крајева земље, и није свака особа
имала прилику да чује садашњу
истину. „Људи ће ускоро бити
принуђени да донесу важне одлуке и зато им треба пружити прилику
да чују и разумеју библијске истине, како би трезвено размишљајући
могли да се определе за праву страну.“ – Евангелизам, 25.
Привилегија нас, као чланова Божје цркве, јесте да испољавамо
Његов карактер и да узмемо учешћа у ширењу јеванђеља до свих
крајева света посвећујући своје време, снаге и финансијска средства
овом нарочитом задатку.
Захваљујући молитвама и финансијском доприносу наших чланова
и пријатеља, у многим регијама оснивају се нове мисије. Овим новим
мисијама и даље је потребна наша подршка, све док не постану добро
утврђене, способне да се саме издржавају. Такође треба да наставимо
са оснивањем нових мисија. Сваке године сакупљамо нарочити дар
за прибављање неопходних средстава за ширење вести у многим
деловима света.
„Наслеђе Господње је необично запостављено и Бог ће због тога
судити свом народу. Овим нагомилавањем погодности подстицана је
охолост и љубав према раскоши, док су нова поља остала нетакнута.
На водеће људе ће пасти Божји укор зато што су пристрасно и себично
присвајали Његова добра.“ – 8. Сведочанство, 65.
Хоћете ли одабрати да уједините своје напоре са напорима
мисионара и њихових породица тиме што ћете дати добровољни
прилог од ваших средстава како би земља могла бити испуњена
славом Божјом и како би Исус ускоро дошао? Надамо се да хоћете.
У име света који је у потреби,
Одсек за мисионство Генералне Конференције
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Лекција 10			

Субота, 6. јун 2020.

Путовање око Едома
„И као што Мојсије подиже змију у пустињи, тако треба Син
човечији да се подигне.“ – Јован 3:14.
„Бронзана змија је била подигнута у пустињи да би свако ко је вером
погледао у њу могао да оздрави. На сличан начин Бог људима и данас
шаље једну поруку да за своје исцељење и обнављање здравља не гледају
у човека и овоземаљска средства, него да се с поверењем ослањају на
Њега.“ – Коментари библијских текстова, 86.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 438-451.

Недеља 		

31. мај

1. ЗАХТЕВ ЗА ПРОЛАЗАК КРОЗ ЕДОМ ОДБИЈЕН
а. Коју поруку је Мојсије послао едомском цару, и какав је
одговор добио? 4. Мојсијева 20:14-18.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Едомци су били потомци Аврама и Исака и за љубав тих својих
слугу, Бог је указао милост деци Исавовој. Дао им је гору Сир и
нико их није смео узнемиравати све док они сами због својих греха
не остану ван домашаја Његове милости.“ – Патр. и пророци, 439.
б. Како су израиљске вође поновиле своју молбу едомском цару
и какав је био његов одговор? 4. Мојсијева 20:19,20. Који
пропуст Израиљаца је омогућио сотони значајну предност у
овом негативном искуству?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Али Израиљци нису одмах поступили по Божјој речи и док
су јадиковали и протестовали, прошла је златна прилика. Кад су
најзад пристали да поднесу цару своју молбу, она је била одбијена.“
– Патријарси и пророци, 439.
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Понедељак 		

1. јун

2. АРОНОВА СМРТ
а. Уместо кроз Едом, којим су путем Израиљци пошли? 4.
Мојсијева 20:21,22; 21:4.
_______________________________________________________________________

б. Шта је Бог рекао Мојсију и Арону када су Израиљци дошли
до горе Ор? 4. Мојсијева 20:23-26.
_______________________________________________________________________

„Много година су Мојсије и Арон стајали раме уз раме у својим
напорима и бризи. Заједно су се излагали небројеним опасностима
и заједно уживали видне Божје благослове; а сада је дошао
тренутак да се растану. Ишли су веома лагано, јер је сваки тренутак
преосталог заједничког живота био драгоцен. Успињање уз стрмо
брдо мучно је напредовало, и пошто су често морали застајкивати
да се одморе, говорили су о прошлости и будућности... У срцу тих
људи није било ни трага осећања незадовољства, њихова уста нису
изражавала никакво негодовање. Али им се на лицу ипак огледала
озбиљна туга кад би се сетили шта их је искључило из наслеђа
њихових отаца.“ – Патријарси и пророци, 441, 442.
ц. Која свечаност је пратила преношење првосвештеничких
одговорности са Арона на Елеазара, и колико дуго је Израиљ
туговао за Ароном? 4. Мојсијева 20:27-29.
„С дубоким болом Мојсије је скинуо са Арона свете хаљине
и обукао их Елеазару који је тако, божанским наименовањем,
постао његов наследник. Због свога греха у Кадису Арон је био
лишен преимућства да у Ханану настави своју првосвештеничку
службу – да у обећаној земљи принесе прву жртву и тако освети
наследство Израиља. Мојсије је као вођа народа требало да настави
са ношењем терета до саме границе Ханана. Биће му дозвољено да
само издалека види обећану земљу, али не да и у њу ступи. Колико
би била другачија будућност тих Божјих слугу да су, стојећи пред
стеном у Кадису, без гунђања поднели искушење које је наишло
на њих! Зло дело се не може никад сасвим исправити. Бива да
дело читавог живота не може да надокнади оно што је изгубљено
у једном једином тренутку искушења или непромишљености.“ –
Патријарси и пророци, 442-444.
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Уторак 		

2. јун

3. ПОРАЗ ЦАРА АРАДА
а. Ко је напао Израиљ недуго после Аронове смрти, и какав је
био исход? 4. Мојсијева 21:1-3.
_______________________________________________________________________

„Убрзо после напуштања брда Ор, Израиљци су претрпели
пораз у боју са Арадом, једним од хананских царева. Али кад су
озбиљно потражили Бога, Он им је пружио помоћ те су победили
своје непријатеље. Та победа, уместо да их испуни захвалношћу и
наведе да осете колико зависе од Бога, пробудила је у њима осећања
гордости и самопоуздања.“ – Патријарси и пророци, 445.
б. Уместо да буду захвални Господу, којој навици су се Израиљци
поново вратили? 4. Мојсијева 21:4 (последњи део),5.  
_______________________________________________________________________

„Није прошло много времена, а они су се по свом старом
обичају опет почели бунити. Било им је криво што израиљска
војска пре четрдесет година, после побуне због злих ухода, није
одмах ушла у Ханан. На свој дуги боравак у пустињи гледали су
као на непотребно одлагање, сматрајући да су и у оно време могли
исто тако лако победити своје непријатеље као и сада.
„Путујући даље према југу наишли су на жарку и песковиту
долину, у којој нису могли наћи никакву биљку ни хлада. Пут им
се чинио дуг и тежак, а мучили су их умор и жеђ. И опет нису
успели да одоле кушању вере и стрпљења. Све су се више одвајали
од Бога зато што су непрестано гледали само мрачну страну својих
искустава. Изгубили су из вида чињеницу да би били поштеђени
заобилажења око Едома да се код Кадиса, где је вода престала да им
тече из камена, нису бунили. Требало је да им срца буду испуњена
захвалношћу према Ономе који их је тако благо кажњавао. Уместо
тога, уображавали су да би већ били у обећаној земљи да се Бог и
Мојсије нису умешали. Премда су сами себи створили потешкоће и
своју судбину отежали више него што је Бог намеравао, кривили су
Бога за сву своју несрећу. Главе су им до те мере биле пуне горких
мисли односно Божјег поступања с њима, да су најзад постали
незадовољни свим и свачим. Чинило им се да је Мисир бољи и
угоднији од слободе и земље у коју их је Бог водио.“ – Патријарси
и пророци, 446.
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Среда 		

3. јун

4. НАПАДНУТИ ОД ЗМИЈА
а. Шта је због неоправданог гунђања народа Господ дозволио
да снађе израиљски логор? 4. Мојсијева 21:6.
_______________________________________________________________________

„Будући у заштити Божје силе, нису ни примећивали безбројне
опасности које су их стално окружавале. У својој незахвалности и
неверству стално су помињали смрт, и сада је Господ допустио да
смрт дође. Змије отровнице које су представљале праву напаст за
пустињу називали су ватреним змијама, због страховитог деловања
њиховог уједа који је одмах изазивао запаљење и брзу смрт. Пошто
на Израиљцима није више почивала Божја заштитничка рука, многи
из народа били су нападнути од ових отровних створова.
„У читавом логору завладао је страх и пометња. Скоро у сваком
шатору нашао се по који мртвац или болесник на умору. Нико се
није осећао сигурним. Често би се кроз тишину ноћи проломио
продоран крик најављујући нове жртве. Сви су се трудили да се нађу
око болесника или да заштите оне који још нису били погођени.
Сада се из њихових уста није чуло никакво гунђање. У поређењу са
тренутним патњама, раније потешкоће и искушења нису изгледали
вредни пажње.“ – Патријарси и пророци, 446, 447.

б. Шта је народ учинио када је схватио да га Господ кажњава за
његово бунтовно понашање, и који лек им је био обезбеђен?
4. Мојсијева 21:7-9.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог је наредио Мојсију да направи једну змију од бронзе, која ће
личити на живу и да је подигне високо усред народа. Свако кога би
ујела змија требало је само да погледа у ову од бронзе па да одмах
оздрави...
„Народ је добро знао да се сила која може да изазове такву
промену не налази у змији од бронзе. Моћ исцељења могла је доћи
једино од Бога. Он је у својој мудрости изабрао баш такав начин да
би показао своју силу. Захваљујући том једноставном средству народ
је био наведен да схвати да је управо сопственим грехом навукао
то зло на себе. Истовремено су добили обећање да немају разлога
да се плаше све док буду послушни Богу, јер ће их Он сачувати.“ –
Патријарси и пророци, 447-449.
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Четвртак 		

4. јун

5. ЛЕК ЗА ГРЕХ
а. Кога је представљала бронзана змија? Јован 3:14,15; Амос 5:4.
_______________________________________________________________________

„Израиљци су спасавали свој живот на тај начин што су веровали
у Божју реч и средство предвиђено за њихово оздрављење. Тако и
грешник може да гледа у Христа и живи. Вером у жртву помирења
он добија опроштај. За разлику од беживотног симбола, Христос
има у себи снаге и моћи да помогне грешнику који се каје.“ –
Патријарси и пророци, 449.

б. Кроз кога и како једино можемо бити исцељени? Псалам
103:2,3; 1. Петрова 2:21,24.
„Ако увиђамо беспомоћност свог положаја без Христа, не смемо
се предати малодушности, већ се морамо ослонити на заслуге
распетог и васкрслог Спаситеља. Погледај и живи! Исус нам је
дао своју реч; Он ће спасти све оне који дођу к Њему. Премда ће
милиони којима је потребно излечење одбацити Његову понуђену
милост, ниједан који се буде поуздао у Његову заслуге неће бити
препуштен пропасти.“ – Патријарси и пророци, 450, 451.
„Иако грешник не може да се спасе својом снагом, он ипак мора
нешто предузети да би обезбедио спасење. Христос каже: 'Који
долази к мени нећу га истерати напоље' (Јован 6:37). Међутим,
ми морамо доћи к Њему; и ако се кајемо за своје грехе, морамо
веровати да ће нас Он примити и опростити нам. Вера је дар од
Бога, али од нас зависи да ли ћемо је оживотворити.“ – Патријарси
и пророци, 450.

Петак 		

5. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто Едомци овога пута нису били уништени?
2. Шта можемо научити из искуства Мојсија и Арона о далекосежним
последицама само једног дела?
3. Који образац размишљања води у гунђање? Како то можемо избећи?
4. Који једноставан лек је био одређен против уједа змија? Где се налазила
моћ исцељења у бронзаној змији?
5. Где морамо да гледамо како бисмо били спасени од греха? Шта гледање
још укључује?
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Лекција 11 			

Субота, 13. јун 2020.

Победа над Сионом и Огом
„Предај Господу пут свој, и уздај се у Њега, Он ће учинити.“ –
Псалам 37:5.
„Непоколебљива вера њиховог вође надахнула је цели народ
поверењем у Бога. Сви су се поуздали у Његову свемоћну руку и она их
није напуштала. Пред Војводом војске Господње нису се могли одржати
ни моћни дивови, ни бедемима опасани градови, ни наоружана војска, ни
брдска утврђења.“ – Патријарси и пророци, 455.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 452-457.

Недеља 		

7. јун

1. ИЗРАИЉУ ПРЕТИ УНИШТЕЊЕ
а. Која упутства су Израиљци примили по питању Моаваца и
Амонаца? 5. Мојсијева 2:9,19.
_______________________________________________________________________

б. Када су Израиљци стигли у земљу Аморејаца, коју поруку
је Мојсије послао Сиону, њиховом цару, и какав је одговор
добио? 5. Мојсијева 2:26-30; 4. Мојсијева 21:21-23.
_______________________________________________________________________

„Одговор (Сионов) је био одлучно одбијање; а све аморејске чете
су биле позване да се супротставе продору странаца. Израиљци су
се веома уплашили од те снажне војске, будући неспремни за сукоб
са добро наоружаним и извежбаним снагама. У погледу вештине
ратовања, њихови непријатељи су били у преимућству. И према
свим људским проценама, Израиљцима је брзо морао доћи крај.
„Али је Мојсије непрестано упирао поглед у стуб од облака, и
стално храбрио народ говорећи да је знак Божјег присуства још
увек са њима. Истовремено им је саветовао да учине све што је у
људској моћи како би се припремили за рат. Њихови непријатељи
су жељно очекивали почетак битке у убеђењу да ће неспремне
Израиљце збрисати са лица земље.“ – Патријарси и пророци, 452, 453.
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Понедељак 		

8. јун

2. АМОРЕЈЦИ БИВАЈУ ПОБЕЂЕНИ
а. Које упутство је Онај чија је цела земља дао вођи Израиља?
5. Мојсијева 2:31.
б. Шта је о Аморејцима проречено у време Аврама? 1. Мојсијева
15:16.
„Иако су Аморејци били идолопоклоници, и због свог великог
безакоња заслужили праведну казну, Бог их је ипак штедео четири
стотине година да би им пружио несумњиве доказе о томе да је Он
једини прави Бог, Творац неба и земље. Сва Његова чуда која је
учинио изводећи Израиљце из Мисира била су им позната. Имали
су довољно доказа и могли су упознати истину само да су хтели да
се одврате од свог идолопоклонства. Али су они одбацили светлост
и прионули за своје идоле.
„Кад је Господ по други пут довео свој народ до граница Ханана,
тим незнабожачким народима пружени су сви докази о Његовој
моћи. Да је Бог био уз Израиљце видело се већ и по томе што су
победили цара Арада и Хананејце, као и на основу чуда учињеног
у циљу спасавања оних који су умирали од уједа змија отровница...
Они у свом пролазу и задржавању поред граница Едома, Моава
и Амона нису испољавали дух непријатељства, нису људима
наносили никакву штету нити им што нажао чинили. Кад су стигли
до границе аморејске, замолили су да им дозволе само пролаз кроз
њихову земљу, уз обећање да ће поштовати иста она правила којих
су се придржавали у свом контакту са осталим народима поред
чијих су граница пролазили. Међутим, кад је цар Амореја одбио
ову учтиву молбу и пркосно сакупио војску за борбу, чаша њиховог
безакоња се препунила и Господ је употребио своју силу да их
уништи.“ – Патријарси и пророци, 453, 454.
ц. Какав је био исход битке? 5. Мојсијева 2:32-35; 4. Мојс. 21:24.
„Израиљци су прешли реку Арнон и надирали ка непријатељу.
Дошло је до оружаног сукоба из којег су Израиљци изашли као
победници. Искористивши то преимућство, они су ускоро запосели
целу земљу аморејску. Непријатеље народа Господњег побеђивао
је у ствари Војвода војске Господње; Он је то могао учинити и
тридесет и осам година раније само да се Израиљ поуздао у Њега.“
– Патријарси и пророци, 454.
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Уторак 		

9. јун

3. ИМАТИ ПОВЕРЕЊЕ У БОГА
а. Како Давид прикладно описује Мојсијев став у односу на
велике војске Хананејаца? Псалам 112:7,8.
„Помоћ и милост довољну у свим околностима обећава Онај
чија је реч вечна истина. Његове заувек сигурне руке чврсто држе
у свом загрљају душу која Му се обраћа за помоћ. Свесни Његове
бриге за нас, можемо бити сигурни и спокојно рећи: 'Кад ме је
страх, ја се у Тебе уздам' (Псалам 56:3). Свима који се у Њега уздају
Бог испуњава своја обећања.“ – Дела апостола, 351.
б. Шта је Мојсије поуздано могао да каже након победе над
Сионом, царем есевонским? 5. Мојсијева 2:36. Како је народ
био охрабрен?
„Сетили су се Јевреји том приликом и како је њихова војска, кад
је једном кренула у бој, била поражена и хиљаде њих поубијано.
Али тада су поступили сасвим супротно Божјем наређењу. Ишли
су без Мојсија, Богом одређеног вође, без стуба од облака, знака
Божје присутности, и без ковчега завета. А сада је Мојсије био
међу њима и јачао им срца речима вере и наде. Обавијен у стуб
од облака, пред њима је ишао Син Божји, а свети ковчег пратио је
војску.“ – Патријарси и пророци, 456.
ц. У шта можемо бити сигурни док путујемо кроз живот на овој
земљи? Филибљанима 1:6.
„Они који живе усред опасности последњих дана треба да схвате
да ће, управо онако као што их је у почетку њиховог искуства истина
сјединила са Спаситељем, Онај који је зачетник и свршитељ њихове
вере довршити своје дело које је почео у њима. Бог је веран, Онај
исти Бог који нас је позвао на заједништво са својим Сином. Када
мушкарци и жене сарађују са Богом обављајући дело које им је Он
поверио, они иду напред из снаге у још већу снагу. Док испољавају
једноставну веру, верујући из дана у дан да ће их Бог утврдити у
Христу, Он им говори као што је некада говорио старом Израиљу:
'Јер си ти народ свет Господу Богу свом, тебе је изабрао Господ
Бог твој да му будеш народ особит мимо све народе на земљи' (5.
Мојсијева 7:6).“ – Our High Calling, 24.
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Среда 		

10. јун

4. ПОБЕДА НАД ОГОМ, ЦАРЕМ ВАСАНСКИМ
а. Која је била следећа мета Израиљаца, након победе над
Сионом? 5. Мојсијева 3:1. Опиши земљу васанског народа.
„Војска Израиљаца кренула је даље, пуна наде и храбрости.
Идући непрестано ка северу наишли су на једну земљу која је
представљала праву пробу за њихову храброст и поверење у Бога.
Пред њима се пружало моћно и густо насељено царство Васан,
пуно великих утврђених градова који и данас изазивају дивљење
света: 'Шездесет градова... утврђени зидом високим, вратима
и преворницама, осим других места без зидова врло много' (5.
Мојсијева 3:4,5).“ – Патријарси и пророци, 454.
б. Коју поруку је Бог послао Мојсију по питању Ога и његове
војске, и какав је био исход битке? 4. Мојсијева 21:34,35; 5.
Мојсијева 3:2-7.
„Пред Војводом војске Господње нису се могли одржати ни
моћни дивови, ни бедемима опасани градови, ни наоружана
војска, ни брдска утврђења. Господ је водио своју војску и Господ
је разбијао непријатеља; Господ је побеђивао у корист Израиља.
Горостасни цар је био уништен заједно са својом војском, а
Израиљци су заузели целу његову земљу. Тако је Господ истребио
са земље тај чудни народ који се био одао безбоштву и гадостима
идолопоклонства.“ – Патријарси и пророци, 455.
ц. Како је Господ помогао свом народу у борби против два
аморејска цара, Сиона и Ога? Исус Навин 24:12. Како је
нови нараштај Израиљаца видео грешке својих очева?
„Приликом освајања Галада и Васана, многи Израиљци су се
сетили догађаја од пре четрдесет година, који су се одиграли у
Кадису и због којих су Израиљци били осуђени на дуга лутања
кроз пустињу. Сада су увиђали да је извештај ухода о обећаној
земљи био по много чему тачан. Градови су били опасани зидовима
и веома велики, а чували су их џинови према којима су Јевреји
изгледали као прави патуљци. Сада су се могли уверити да је кобна
грешка њихових очева била у томе што се нису ослонили на Божју
силу. Једино их је то спречило да не уђу одмах у обећану земљу.“ –
Патријарси и пророци, 455, 456.
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Четвртак 			

11. јун

5. ПОУКА ЗА НАС
а. Какву поуку можемо извући кад видимо како је Израиљ,
иако са људског становишта малобројан, тријумфовао над
својим непријатељима? Захарија 4:6.
„Кад се упореди с милионима становника света, народ Божји ће
бити, као што је увек и био, једно мало стадо. Међутим, ако буде
постојан у истини како је она откривена у Његовој Речи, Бог ће
бити његово уточиште. Налазиће се увек под сигурном заштитом и
окриљем Свемогућега. Бог увек представља већину.“ – Д. апостола, 445.
„Зар Бог није већина? Ако смо на страни Бога који створио небо
и земљу, зар нисмо на страни већине? Ми на својој страни имамо
анђеле који су силни у снази.“ – Temperance, 258.
б. Чему нас учи овај догађај? Псалам 37:1-3,5.
„То искуство садржи поуку и за нас. Моћни Бог Израиљев је и
наш Бог. У Њега се можемо поуздати, и ако се будемо покоравали
Његовим заповестима, Он ће радити за нас исто тако очигледно као
што је некада радио за свој народ. Сваки који тежи да иде стазом
дужности биће понекад спопаднут сумњом и неверовањем. С
времена на време на путу ће се појавити наоко несавладиве препреке
тако да ће срце оних који се буду предали малодушности клонути.
Али таквима Бог поручује: Само напред. Вршите своју дужност
по сваку цену. Тешкоће које изгледају тако страшне и испуњавају
вашу душу страхом, нестаће чим кренете стазом послушности,
смерно се уздајући у Бога.“ – Патр. и пророци, 456, 457.
Петак 		

12. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. У припреми за рат против Аморејаца, како су Израиљци испољили
делотворну веру?
2. Зашто Бог и даље штеди зле становнике овог света данас?
3. У чему Бог данас жели да нас утврди, као што је желео да утврди
Израиљце у Ханану? Шта то значи?
4. Шта је следећа генерација схватила о фокусу њихових очева?
5. Шта ће се догодити ако извршимо своју дужност без обзира на
препреке које нам се нађу на путу?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Лекција 12			

Субота, 20. јун 2020.

Отпадништво на Јордану
„Јер који мисли да стоји нека се чува да не падне.“ – 1. Коринћанима
10:12.
„Сотона у овим последњим данима нарочито ради на томе да запоседне
ум младих, да им исквари мисли и распламса страсти у њима; јер он зна
да их на такав начин може навести и на нечиста дела, услед чега ће се све
племените способности њиховог ума унизити.“ – Child Guidance, 440.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 474-482.

Недеља 		

14. јун

1. БОЖЈА НАКЛОНОСТ ЈЕ НАША ЗАШТИТА
а. Шта је моавски цар Валак желео да учини? Зашто? 4.
Мојсијева 22:2,3,5-7.
б. Зашто Валам није могао да прокуне Израиљ? 4. Мојсијева
22:38; 23:8.
_______________________________________________________________________

ц. Која чињеница о духовном стању Израиља је била још један
разлог зашто они нису могли бити проклети? 4. Мојсијева
23:21. На који начин је то охрабрујуће за нас?
„Све док су били под Божјом заштитом, није их могла савладати
ниједна нација, ниједан народ, ма колико их сотона у томе помагао.
Цели свет се мора дивити чудесном делу које је Бог извео за свој
народ – да један човек, који је одлучио да пође путем греха, буде до
те мере обузет Божјом силом да је узвишеним, снажним песничким
језиком, уместо намераваног проклетства, изрекао најдрагоценије
и најбогатије благослове. А Божја милост, откривена Израиљцима у
то време, требало је да буде залога да ће Он у свако доба заштитити
своју послушну и верну децу. Кад сотона буде надахнуо рђаве људе
да опадају, муче и уништавају Божји народ, они ће се присетити
баш овог случаја и тиме ојачати своју храброст и поуздање у Бога.“
– Патријарси и пророци, 469.
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Понедељак 		

15. јун

2. БЛАГОСЛОВИ И ПРОРОЧКА ОБЕЋАЊА
а. Које је благослове Валам, од Бога надахнут, призвао на
Израиљ? Први благослов: 4. Мојс. 23:7-10. Други благослов:
4. Мојсијева 23:18-24. Трећи благослов: 4. Мојсијева 24:5-9.
б. Који благослов је Валам затим изрекао о Израиљу и долазећем
Месији? 4. Мојсијева 24:15-17.
„Светлост Божја увек сија усред мрака незнабоштва. Док су
проучавали звездана небеса и упорно покушавали да одгонетну тајну
скривену у њиховим блиставим путевима, ти мудраци су посматрали
славу Творца. Тражећи веће знање, проучавали су јеврејске свете
списе. У њиховој сопственој земљи чувани су пророчки свици који су
предсказивали долазак божанског Учитеља. Валам је био чаробњак, али
је једно време био Божји пророк. Помоћу Светог Духа он је предсказао
процват Израиља и долазак Месије, а његова пророчанства су путем
предања била преношена из столећа у столеће. Међутим, у Старом
завету је Спаситељев долазак био предсказан много јасније.“ – Ж. век, 41.
ц. Шта је Валам пророковао о судбини народа који су тада
насељавали обећану земљу? 4. Мојсијева 24:17-23.
„Бог сваком народу даје одређено време милости и пробе. Он
свима милостиво шаље светлост и доказе да би се, уколико то
прихвате, спасли од пропасти, али ако они све то одбију као што
су учинили Јевреји, неизбежно ће их погодити Његов оправдани
гњев и казна. Ако људи одбију понуђено милосрђе и изаберу таму
радије него светлост, мораће да жању последице свога избора.“ –
Коментари библијских текстова, 321.

„Пред Свемогућим се још увек са непогрешивом тачношћу
воде извештаји о животу свих народа на земљи. Док им се Његова
милост још увек нуди са усрдним позивима на покајање, ти
извештаји остају отворени; али кад број преступа достигне меру
коју је Бог одредио, почиње изливање Његовог гњева. Извештаји се
закључују и божанско стрпљење престаје. Никаквог посредовања
ни залагања за такве у милости нема више.
„Гледајући кроз векове, пророк Језекиљ је управо ово време
видео у својој визији. Благодати милости Божје дане народима
овог века немају преседана у историји. Могућност избора да
прихвате позиве Божје милости стављена им је на дохват руке као
никад раније, али они у својој охолости, лакомству, идолатрији и
презирању Бога постају све гори, и њихова најподлија незахвалност
у небеским извештајима најречитије сведочи против њих. Њихови
рачуни с Богом брзо се приводе крају.“ – 5. Сведочанство, 193.
Библијске лекције, април – јун 2020.
63

Уторак 		

16. јун

3. КЛЕТВА НЕЗАСЛУЖЕНА НЕЋЕ ДОЋИ
а. Којим привлачним замкама је сотона покушао да зароби
Израиљце док су они били на прагу уласка у обећану земљу?
4. Мојсијева 25:1.
б. Шта су Моавци урадили како би Израиљце одвукли још
даље од Бога? 4. Мојсијева 25:2,3.
„По Валамовом савету, моавски цар је приредио велику
свечаност у част својих богова и потајно удесио да Валам наговори
Израиљце да и они ту узму учешћа. Пошто су га ови сматрали за
Божјег пророка, није му било тешко да оствари свој циљ. Велики
део народа је пошао за њим да присуствује свечаностима. Усудили
су се да зађу у забрањену област и заплели се у сотонине мреже.
Очарани музиком и игром, намамљени лепотом незнабожачких
калуђерица, запоставили су своју верност према Богу. Придружили
су се весељу и слављу, вино им је помутило разум и порушило све
ограде самосавлађивања. Страст је потпуно овладала и пошто су
своју савест окаљали развратношћу, дали су се наговорити и да
се поклоне пред идолима. Приносили су жртве на незнабожачким
олтарима и учествовали у веома унижавајућим обредима.
„Није дуго потрајало, а овај се отров као смртоносна зараза раширио
по читавом израиљском логору. Победници над непријатељима
у оружаној борби подлегоше лукавству незнабожачких жена.
Изгледало је као да је сав народ опчињен. Старешине и водећи
људи су међу првима погрешили, а и много њих из народа тако да
је отпадништо постало опште. 'И Израиљ приону за Велфегора' (4.
Мојсијева 25:3).“ – Патријарси и пророци, 475, 476.
ц. Коју брзу казну је Бог послао на преступнике? Зашто? 4.
Мојсијева 25:4,5,9.
„У логору се појавила страховита зараза којој је подлегло на
десетине хиљада. Бог је заповедио да судије предају на смрт вође
у овом отпадништву. Наредба је одмах извршена. Преступници
су били одмах погубљени, а њихови лешеви обешени пред очима
целог Израиља да би збор, видећи како Господ строго поступа са
њиховим вођама, дубоко осетио колико је Богу гнусан њихов грех
и страхоту Његовог гњева против њих.“ – Патријарси и пророци, 476.
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Среда 		

17. јун

4. ЗАМКА СЕНЗУАЛНОСТИ
а. Који греси се налазе међу плодовима грешне људске природе?
Галатима 5:19. У којој мери је данас распрострањен грех
блуда и разврата?
_______________________________________________________________________

„Распусност је нарочити грех овог века. Никада грех није тако
смело дизао своју изопачену главу као данас. Људи су отупели и
они који љубе врлину готово су обесхрабрени дрскошћу, снагом и
превласти греха. Поквареност није ограничена само на невернике и
ругаче. Волела бих да је то тако, али није. Греше многи људи и жене
који исповедају веру Христову...
„Сваки хришћанин мора научити да обуздава своје страсти и да се
руководи начелима.“ – 2. Сведочанство, 385.
б. Док данас стојимо на граници небеског Ханана, коју поруку
можемо извући из отпадништва Израиља на Јордану? 1.
Коринћанима 10:8,12.
„У свим столећима запажале су се на све стране такве карактерне
црте као олупине брода разбијеног о стену грешних страсти. Данас
када се приближујемо крају времена, и кад Божји народ стоји на
граници небеског Ханана, сотона ће као и у прошлости удвостручити
своје напоре како би им спречио улазак у обећану земљу. Он поставља
замке свакој души. Отуда сви морају бити опрезни, а не само неуки и
необразовани. Он ће смислити искушења чак и за оне који се налазе на
највишим положајима и најсветијим дужностима; ако му буде пошло
за руком да окаља њихову душу, онда ће моћи да уништи и многе
друге. И данас се он служи истим средствима као и пре три хиљаде
година. Путем пријатељства са светом, помоћу дражи лепоте, жељом
за задовољствима, весељем, разним свечаностима и чашом вина, он
наводи на преступ седме заповести.“ – Патријарси и пророци, 478, 479.
„Чулна задовољства слабе ум и унижавају душу. Животињски
прохтеви отупљују моралне и интелектуалне снаге; робови страсти
никад не могу схватити свету обавезу држања Божјег закона, ценити
службу помирења или имати прави дојам о вредности душе. Доброта,
чистота и истина, страх Божји и љубав према светим стварима – сва
ова света осећања и племените тежње, које везују човека са небеским
светом – бивају уништени у огњу жеља.“ – Патријарси и пророци, 479.
Библијске лекције, април – јун 2020.

65

Четвртак 			

18. јун

5. ИЗБЕГАВАЊЕ ГРЕХА ОВОГ ВРЕМЕНА
а. Која упозорења имају за циљ да нас сачувају од отпадништва
нарочито данас, у нашој припреми за небо? 2. Кор. 6:17; Јаков 4:4.
„Тиме што су се дружили са идолопоклоницима и учествовали
у њиховим слављима, Јевреји су били наведени на преступ Божјег
закона и тако навукли казну на свој народ. И данас сотона има највише
успеха у мамљењу Христових следбеника на грех кад их наведе да се
друже са непобожнима и уживају у њиховим задовољствима. 'Зато
изиђите између њих и одвојте се, говори Господ, и не дохватајте се
до нечистоте, и ја ћу вас примити' (2. Кор. 6:17). Бог и данас захтева
од свог народа да се јасно разликује од осталог света у својим
навикама, моралу и начелима као што је то у стара времена захтевао
од Израиља. Уколико се буду верно придржавали Његове науке, та
разлика ће постојати – не може бити другачије. Опомене упућене у
оно време Јеврејима да се не мешају са незнабошцима нису мање
непосредне и јасне од опомена које хришћанима забрањују да се
прилагођавају духу и обичајима неверника.“ – Патр. и пр., 479, 480.
б. Шта можемо учинити како бисмо избегли разузданост? 1.
Петрова 1:13; Филибљанима 4:8.
„Они који не желе да упадну у клопку сотониног лукавства
морају пазити на прилазе својој души, и трудити се да не читају,
не гледају и не слушају оно што наводи на нечисте мисли. Не сме
се дозволити да се мисли заустављају на сваком питању које би
непријатељ душа могао дошапнути.“ – Дела апостола, 389.
„Свака погрешна склоност може се Христовом милошћу потиснути
не на слаб, неодлучан начин, него са чврстом намером и одлучношћу
да Христа учинимо својим узором. Усмерите своју љубав према оним
стварима које је и Исус волео, и клоните се оних ствари које не јачају
ваше племените намере.“ – That I May Know Him, 135.
Петак 		

19. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Шта треба да нам да наду и храброст док непријатељи спремају заверу
против нас?
2. Како је Валам незнабожачке народе обасјао светлошћу о Христу?
3. Зашто су Израиљци били лишени Божје заштите на граници Ханана?
4. Зашто је изузетно важно да се не препуштамо греху сензуалности?
5. На који начин можемо своје мисли одржати чистима?
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Лекција 13			

Субота, 27. јун 2020.

Мојсијева смрт
„И Мојсије дакле беше веран у свему дому његовом, као слуга, за
сведочанство оног што је требало да се говори. Али је Христос као
син у дому свом: ког смо дом ми, ако слободу и славу наде до краја
тврдо одржимо.“ – Јеврејима 3:5,6.
„Као пастир, Мојсије је научио да се брине за слабе, да негује болесне,
да стрпљиво тражи изгубљене и залутале, да сноси непокорне, да
брижно и са љубављу задовољава жеље младих као и потребе старих и
изнемоглих.“ – Fundamentals of Christian Education, 343.
Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 490-499.

Недеља 		

21. јун

1. МОЈСИЈЕ ОХРАБРУЈЕ НАРОД
а. Док се приближавао Мојсијев крај, којим охрабрујућим
речима се он обратио прво народу, а затим и Исусу Навину?
5. Мојсијева 31:1-8.
_______________________________________________________________________

„Посматрајући остарелог човека којег ће ускоро нестати из
њихове средине, народ се поново сетио са дубоком захвалношћу
његове очинске нежности, његових мудрих савета и неуморног
труда. Колико пута су њихови греси изазивали оправдане Божје
казне, а Мојсијеве искрене молитве учиниле да их Бог поред свега
поштеди! Њихов бол још је више појачавала грижа савести. У
горком кајању сећали су се да је управо њихова изопаченост навела
Мојсија на грех, због којег је сада морао умрети.
„Нестанак њиховог омиљеног вође представљаће за Израиљце
далеко већи прекор него што би то била ма која друга казна у
случају да је Мојсије остао у животу и продужио да испуњава свој
задатак. Бог је хтео да они осете да не смеју загорчавати живот
свом будућем вођи, као што су то чинили са Мојсијем. Бог говори
своме народу у виду благослова којима их обасипа; а ако се они
не цене, онда у виду ускраћивања истих, како би их подстакао да
увиде своје грехе и да Му се врате свим срцем.“ – Патријарси и
пророци, 491.
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Понедељак 			

22. јун

2. ЧИТАЊЕ КЊИГЕ ЗАКОНА
а. Колико често је од народа захтевано да слуша читање закона,
и од којих група људи је то тражено? Зашто? 5. Мојсијева
31:9-13.
„Бог захтева од родитеља да обучавају своју децу и да их с
неуморном ревношћу упућују у захтеве Његовог закона, поучавајући
их савесно и у страху Божјем. Извршавање ових дужности, које је
Бог уз тако озбиљно наглашавање поверио Израиљцима, исто се
тако озбиљно захтева и од данашњих хришћанских родитеља.“ – 3.
Сведочанство, 271, 272.

б. Који је био Божји план за Израиљ? Који су били услови под
којима ће то обећање бити испуњено? 5. Мојсијева 28:12-14.
„Ова обећања дата Израиљу намењена су исто тако и данашњем
Божјем народу.“ – 6. Сведочанство, 324.
ц. Шта је дато Израиљцима као стални подсетник на њихов
позив да су Божји особит народ? 4. Мојсијева 15:38,39. На
чега данас треба да нас подсећа сваки део одеће који носимо?
„Синовима Израиљевим је, после њиховог ослобођења из
Египта, било наређено да на руб своје одеће стављају једноставну
плаву траку по чему је требало да се разликују од околних народа,
и што их је означавало као посебан Богом изабрани народ. Данас се
од Божјег народа не тражи да носи нарочити знак на својој одећи.
Али у Новом завету ми смо често упућени на пример старозаветног
Израиља. Кад је Бог свом народу у старо време дао тако одређено
упутство у погледу њихове одеће, зар Он неће обратити пажњу на
одевање свог народа и данас? Не треба ли да се они у свом одевању
разликују од овог света? Зар припадници Божјег народа, који
представљају његово нарочито благо, не треба да теже да чак и
својим начином одевања послуже на славу Богу? Зар они не треба
да буду пример у погледу одевања, и да својом једноставношћу
представљају укор за охолост, таштину и расипничко претеривање
такозваних хришћана који љубе овај свет? Бог то заиста захтева од
свог народа. Охолост се укорава и осуђује у Његовој Речи.“ – The
Review and Herald, January 23, 1900.
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Уторак 		

23. јун

3. ПИСАЊЕ НОВЕ ПЕСМЕ
а. Које особине Божјег карактера су истакнуте у песми коју је
Мојсије написао за добробит народа? 5. Мојсијева 32:3,4,6.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како је у Божја брига за Његов народ приказана у овој песми?
5. Мојсијева 32:9-12.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Бог је Израиљу пружио све могућности, дао му све предности
да би могао бити на част Божјем имену и на благослов суседним
народима. Ако буду ходили путем послушности, обећао им је да
ће их 'подигнути над све народе које је створио, хвалом, именом и
славом' (5. Мојсијева 26:19).“ – Васпитање, 35.
„(Бог) их је ослободио из ропства да би их одвео у добру земљу
– земљу коју је у свом провиђењу припремио за њих као уточиште
од њихових непријатеља. Он је желео да их доведе к себи и загрли
својим вечним рукама; а у накнаду за Његову доброту и милост
требало је да они величају Његово име и да Га славе на земљи.“ –
Пророци и цареви, 6.

ц. У ком смислу је циљ ове песме био да помогне народу? 5.
Мојсијева 31:19-22. Шта из тога можемо научити?
_______________________________________________________________________

„Да би ове истине што дубље усадио у срца присутних, велики
вођа (Мојсије) их је изразио светим стиховима. Та песма је
била не само историјска него и пророчанска. Износећи чудесно
Божје поступање са својим народом у прошлости, истовремено
је осветлио и значајне догађаје будућности и коначну победу
верних када Христос поново буде дошао у сили и слави. Народу
је било наложено да добро упамти ту пророчанску песму и да је
преноси својој деци и деци своје деце. Та песма се морала певати
кад се народ окупи на богослужење и понављати при поласку на
свакодневни рад. Дужност родитеља је била да те речи тако усаде у
осетљиве детиње душе да их деца никада не забораве.“ – Патријарси
и пророци, 488.
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Среда 		

24. јун

4. ПРОРИЦАЊЕ ХРИСТОВОГ ДОЛАСКА
а. Шта је Мојсије рекао о првом Христовом доласку? 5.
Мојсијева 18:15,18.
б. Који укор је Исус упутио Јеврејима у погледу овог
пророчанства? Јован 5:45-47.
„Има људи који тврде да верују и проповедају истине Старога
завета, док Нови завет одбацују. Међутим, одбијајући да прихвате
учење Христово, они показују да не верују ни у оно што су
говорили патријарси и пророци. 'Јер да сте веровали Мојсију', каже
Христос, 'тако бисте веровали и мени; јер он писа за мене' (Јован
5:46). Отуда у њиховом учењу нема праве силе чак ни кад је оно
узето из Старог завета.
„Многи опет који тврде да верују у јеванђеље и проповедају га,
налазе се у сличној заблуди. Они одбацују писма Старог завета о
којим је сам Христос рекао: 'И она сведоче за мене' (Јован 5:39).
Одбацујући Стари завет, они у ствари одбацују и Нови, јер и
један и други представљају делове нераздвојне целине. Исправно
приказати закон Божји без јеванђеља немогуће је, а исто тако и
јеванђеље без закона. Закон је утеловљено јеванђеље, а јеванђеље
је развијени закон. Закон је корен, а јеванђеље миомирисни цвет и
плод који је корен донео.“ – Христове очигледне поуке, 102, 103.
ц. У ком смислу је Мојсије предслика Христа? Јеврејима 3:5,6.
„Мојсије је био Христова предслика. Он је сам рекао
Израиљцима: 'Пророка испред тебе, између браће твоје, као што
сам ја, подигнуће ти Господ Бог твој; њега слушајте' (5. Мојсијева
18:15). Бог је нашао за сходно да Мојсије прође кроз школу
патње и лишавања како би се оспособио да поведе израиљске
чете у земаљски Ханан. А Божји Израиљ, на свом путу у небески
Ханан, има Војсковођу коме није потребно никакво овоземаљско
припремање ради оспособљавања за божанског вођу; а ипак је и
Он био усавршен кроз патњу; 'јер у чему пострада и искушан би у
ономе може помоћи и онима који се искушавају' (Јеврејима 2:18). У
нашем Спаситељу није било људских слабости ни несавршености,
а ипак је умро да би нама омогућио приступ у обећану земљу.“ –
Патријарси и пророци, 499.
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Четвртак 		

25. јун

5. МОЈСИЈЕВА СМРТ И ВАСКРСЕЊЕ
а. Коју заповест и обећање је Мојсије примио од Господа када је
завршио своје дело? 5. Мојсијева 32:49,50,52.
_______________________________________________________________________

„У тој самоћи осврнуо се Мојсије на свој живот, у којем је
било толико много мука и невоља од онога дана кад је окренуо
леђа почастима двора и изгледу на мисирски престо, да би своју
судбину повезао са судбином изабраног народа...
„Међутим, он није жалио што је носио терете. Знао је да је сам
Бог одредио његове задатке и његово дело.“ – Патр. и пророци, 493.
б. Како је Бог Мојсија вратио у живот, и коју групу светих су
Мојсије и Илија на гори преображења? Јуда 9; Матеј 17:1-5.
_______________________________________________________________________

„Мојсије је на гори преображења био сведок Христове победе
над грехом и смрћу. Он је представљао оне који ће се приликом
васкрснућа праведних подићи из гроба. Илија, који је био узнет
на небо не видевши смрт, представљао је оне који ће живети
на земљи приликом другог Христовог доласка и који ће се
'претворити, уједанпут, у тренућу ока у последњој труби', – 'кад се
ово распадљиво обуче у нераспадљивост и ово се смртно обуче у
бесмртност' (1. Коринћанима 15:51-53).“ – Жеља векова, 410.
Петак 		

26. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Како је народ гледао на Мојсија, сада када се он спремао да умре?
Зашто?
2. Како наше звање деце Цара над царевима треба да утиче на начин
одевања нас и наше деце?
3. Који је један од начина на који родитељи могу дубоко да утисну истине
у ум своје деце? Како сотона злобно покушава да искористи то исто
средство за потпуно супротан циљ?
4. На који начин ми одбацујемо Христа ако одбацујемо Стари завет?
5. Зашто Мојсије није испољио никакво жаљење док је поредио богатства
и славу којих се одрекао у замену за живот патњи и тешкоћа?
Библијске лекције, април – јун 2020.
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Белешке
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April - 2020.

Ebu/!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ebo!

Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!

Kvubsxb!npmjuwb!

I Mojs. 37,1-4.
I Mojs. 37,5-11.
I Mojs. 37,12-17.
Jezek. 20,11.12.
I Mojs. 37,18-22.
I Mojs. 37,23-27.
I Mojs. 37,28-36.
I Mojs. 39,1-4.
I Mojs. 39,5.6.
I Mojs. 39,19-23.
Jezek. 20,19.20.
I Mojs. 40,1-6.
I Mojs. 40,7-11.
I Mojs. 40,12-15.
I Mojs. 40,16-19.
I Mojs. 40,20-23.
I Mojs. 41,1-7.
Marko 2,27.28.
I Mojs. 41,8-13.
I Mojs. 41,14-21.
I Mojs. 41,22-26.
I Mojs. 41,27-32.
I Mojs. 41,33-37.
I Mojs. 41,38-41.
Mat.24,20.21.
I Mojs. 41,42-46.
I Mojs. 41,47-49.
I Mojs. 41,53-57.
I Mojs. 42,1-8.
I Mojs. 42,9-14.
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Wffsxb!!
Npmjuwb!

VIII Sved. 63.
VIII Sved. 64.

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Pri~e 17,20-28.
Pri~e 18,1-6.

Sunce zalazi u 19 08
Sunce zalazi u 19 09
VIII Sved. 65.
VIII Sved. 66.
VIII Sved. 67.
VIII Sved. 68.
VIII Sved. 70.

Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e

18,8-13.
18,14-19.
18,20-24.
19,1-5.
19,11-17.

Sunce zalazi u 19 17
Sunce zalazi u 19 18
VIII Sved. 71.
VIII Sved. 72.
VIII Sved. 73.
VIII Sved. 74.
VIII Sved. 75.

Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e

19,20-25.
19,26-29.
20,1-6.
20,7-11.
20,13-20.

Sunce zalazi u 19 25
Sunce zalazi u 19 27
VIII Sved. 76.
VIII Sved. 77.
VIII Sved. 78.
VIII Sved. 79.
VIII Sved. 80.

Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e

20,21-24.
20,28-30.
21,1-6.
21,12-16.
21,23-27.

Sunce zalazi u 19 34
Sunce zalazi u 19 35
VIII Sved. 81.
VIII Sved. 82.
VIII Sved. 83.
VIII Sved. 84.
VIII Sved. 85.

Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e
Pri~e

22,1-6.
22,9-13.
22,19-23.
22,24-29.
23,10-15.

73

Maj - 2020.
Ebu/!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Ebo!

Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!

Kvubsxb!npmjuwb!

I Mojs. 42,15-20.
Luka 6,1-3.
I Mojs. 42,21-24.
I Mojs. 42,25-28.
I Mojs. 42,29-34.
I Mojs. 42,35-38.
I Mojs. 43,1-7.
I Mojs. 43,8-14.
Marko 3,1-4.
I Mojs. 43,15-18.
I Mojs. 43,19-23.
I Mojs. 43,24-30.
I Mojs. 44,1-6.
I Mojs. 44,7-10.
I Mojs. 44,11-15.
Marko 12,5-8.
I Mojs. 44,16-20.
I Mojs. 44,21-26.
I Mojs. 44,27-34.
I Mojs. 45,1-5.
I Mojs. 45,6-11.
I Mojs. 45,12-15.
II Dnev. 36,21.
I Mojs. 45,17-22.
I Mojs. 45,23-28.
I Mojs. 46,1-4.
I Mojs. 46,5-7.
I Mojs. 46,26-30.
I Mojs. 47,5-10.
Mat. 5,17.18.

I Mojs. 47,27-31.

Wffsxb!!
Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Sunce zalazi u 19 43
Sunce zalazi u 19 44
VIII Sved. 86.
VIII Sved. 87.
VIII Sved. 88.
VIII Sved. 89.
VIII Sved. 90.

Pri~e 23,20-26.
Pri~e 23,29-32.
Pri~e 24,1-6.
Pri~e 24,10-12.
Pri~e 24,15-20.

Sunce zalazi u 19 51
Sunce zalazi u 19 52
VIII Sved. 91.
VIII Sved. 92.
VIII Sved. 93.
VIII Sved. 94.
VIII Sved. 95.

Pri~e 24,24-29.
Pri~e 24,30-34.
Pri~e 25,8-13.
Pri~e 25,17-22.
Pri~e 25,25-28.

Sunce zalazi u 19 59
Sunce zalazi u 20 00
VIII Sved. 96.
VIII Sved. 97.
VIII Sved. 98.
VIII Sved. 99.
VIII Sved. 100.

Pri~e 26,1-5.
Pri~e 26,12-19.
Pri~e 26,20-22.
Pri~e 26,24-28.
Pri~e 27,1-6.

Sunce zalazi u 20 07
Sunce zalazi u 20 08
VIII Sved. 101.
VIII Sved. 102.
VIII Sved. 103.
VIII Sved. 104.
VIII Sved. 105.

Pri~e 28,1-5.
Pri~e 28,9-13.
Pri~e 28,21-24.
Pri~e 28,25-28.
Pri~e 29,1.2.

Sunce zalazi u 20 14
Sunce zalazi u 20 15
VIII Sved. 106.

Pri~e 29,18-23.
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Jun - 2020.
Ebu/!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ebo!

Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!
Tsfeb!
_fuwsubl!
Qfubl!
Tvcpub!
Ofefrb!
Qpofefrbl!
Vupsbl!

Kvubsxb!npmjuwb!

I Mojs. 48,1-5.
I Mojs. 48,8-12.
I Mojs. 48,15.16.
I Mojs. 48,20-22.
I Mojs. 49,1-4.
Jovan 5,5-11.
I Mojs. 49,5-7.
I Mojs. 49,8-12.
I Mojs. 49,13-15.
I Mojs. 49,16-18.
I Mojs. 49,19-21.
I Mojs. 49,22-26.
Jovan 5,15-18.
I Mojs. 49,27.28.
I Mojs. 50,1-6.
I Mojs. 50,10-14.
I Mojs. 50,15-20.
I Mojs. 50,21-26.
II Mojs. 1,1-6.
Djela 13,14.15.
II Mojs. 1,7-12.
II Mojs. 1,20-22.
II Mojs. 2,1-6.
II Mojs. 2,7-10.
II Mojs. 2,11-15.
II Mojs. 2,16-21.
Djela 13,26-28.
II Mojs. 2,23-25.
II Mojs. 3,1-6.
II Mojs. 3,7-11.
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Wffsxb!!
Npmjuwb!

VIII Sved. 107.
VIII Sved. 108.
VIII Sved. 109.
VIII Sved. 110.

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfepbotuwb!

Pri~e 30,4-9.
Prop. 1,1-8.
Prop. 1,14-18.
Prop. 2,4-8.

Sunce zalazi u 20 20
Sunce zalazi u 20 20
VIII Sved. 111.
VIII Sved. 112.
VIII Sved. 113.
VIII Sved. 114.
VIII Sved. 115.

Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.

2,9-13.
2,16-19.
2,20-23.
3,1-8.
3,9-14.

Sunce zalazi u 20 24
Sunce zalazi u 20 25
VIII Sved. 116.
Prop. 3,15.16.
VIII Sved. 117.
Prop. 4,1-4.
VIII Sved. 118.
Prop. 4,6-12.
VIII Sved. 119.
Prop. 5,1-5.
VIII Sved. 120.
Prop. 5,6-9.
Sunce zalazi u 20 27
Sunce zalazi u 20 27
VIII Sved. 121.
Prop. 5,10-13.
VIII Sved. 122.
Prop. 6,1-3.
VIII Sved. 123.
Prop. 7,1-6.
VIII Sved. 124.
Prop. 7,13-18.
VIII Sved. 125.
Prop. 7,19-23,
Sunce zalazi u 20 28
Sunce zalazi u 20 28
VIII Sved. 126.
Prop. 7,28.29.
VIII Sved. 127.
Prop. 8,1-6.
VIII Sved. 128.
Prop. 8,9-12.
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Дарови прве суботе

4. април
Дар прве суботе за
цркву и централу
у Јоханесбургу
(страна 4)

2. мај

Дар прве суботе
за цркву у
Маиладутураи,
Тамил Наду, Индија

(страна 25)

6. јун
Дар прве суботе
за светске мисије
(страна 51)
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