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„Док је био на овој земљи, Исус је био признат за већег учитеља 
од најобразованијих учењака свог времена. Ипак, Његове методе 
поучавања биле су једноставне. Он се обично служио причама како 
би људима открио велике истине.

„Исус је прилазио људима на њиховом сопственом подручју, пошто 
је познавао њихове тегобе. Он је излагао истину на најнепосреднији 
и најједноставнији начин тако да је она привлачила људе. Језик којим је 
говорио био је чист, оплемењен и јасан као река кад тече... Међутим, иако 
је Његово учење било једноставно, Он је говорио као онај који има власт. 
Услед те особине Његово учење се разликовало од учења свих осталих. 
Рабини су говорили са сумњом и неизвесношћу, као да се смисао Светог 
Писма може тумачити на два потпуно супротна начина. Они су свакодневно 
увлачили слушаоце у све већу неизвесност. Исус је тумачио Свето Писмо с 
неопозивим ауторитетом. Ма о чему говорио, Он је то чинио са силом, као 
да се Његовим речима уопште не може противречити.“ – Жеља векова, 230.

„Народу који није био спреман да прими, па чак ни да схвати 
изложене истине, Христос је често понављао своје поуке; и то је био 
један од разлога што им је говорио у параболама. Повезујући своје 
поуке с природом, свакодневним доживљајима и призорима из живота 
– привукао је пажњу слушалаца и тиме деловао на њихова срца. Када 
су касније посматрали предмете и појаве којима је Христос илустровао 
своје поуке, сећали су се речи божанског Учитеља, а срца су им 
била отворена за пријем Светог Духа и значење Спаситељевих речи 
постајало им је све јасније. Разумели су све оно што им је раније било 
тајанствено, a све оно што у почетку нису могли да схвате постало је 
очигледно...

„Христос је у својим параболама често корио лицемерје и безбожност 
оних који су заузимали високе друштвене и црквене положаје. Износио 
је истину сликовитим речима које су имале веома оштро дејство. Да је 
ове истине износио у отвореним оптужбама и жигосању њихових греха 
они Га не би даље ни слушали и брзо би учинили крај Његовој мисији...

„Он жели да ми у сваком корисном послу и у сваком животном позиву 
нађемо поуку о божанској истини. Тада нам наши свакодневни послови не 
би толико обузимали мисли и пажњу да заборавимо на Бога, него би нас, 
напротив, подсећали на нашег Творца и Искупитеља; помисао на Бога 
провлачила би се као златна нит кроз све бриге и послове свакодневног 
живота.“ – Христове очигледне поуке, 12-17.

Нека нам Бог помогне да из наших свакодневних послова и 
друштвених веза извучемо поуке које ће наше мисли да усмере према 
Њему. Док будемо проучавали лекције за ово тромесечје, преусмеримо 
свој живот како бисмо посматрајући Христа и Његову дивну љубав, у 
обичним стварима свакодневног живота, могли да будемо промењени 
у Његово обличје. 

Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

Предговор
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Субота, 7. април 2018.

Дар прве суботе за санаторијум  
  у Венецуели

Венецуела – званичног назива 
Боливарска Ребуплика Венецуела – 
јесте савезна република која се налази 
на северној обали Јужне Америке. Ову 
државу насељава више од 31 милион 
становника, од којих 71% чине католици, а 
17% протестанти. Венецуела је у последњих 
неколико година погођена економском кризом 
и несташицом хране. Верујемо да следећи савети 
могу да се примене на Господње дело, нарочито у Венецуели, у овом 
времену: 

„Бог је оспособио свој народ да свету однесе светлост. Он их је 
обдарио способностима којима треба да прошире дело све док не буде 
обухваћена цела земља. У свим крајевима света, они треба да подижу 
санаторијуме, школе, издавачке куће и сличне установе за извршење 
Његовог дела.

„Завршна вест јеванђеља треба да буде однета 'сваком племену 
и језику и колену и народу' (Откривење 14:6). У страним земљама 
тек треба да се започну и спроведу многи подухвати за напредак ове 
вести... Потребно је да се успоставе здравствене мисије, као Божја рука 
помоћи, у старању за невољнике.“ – Counsels on Health, 215.

У Венецуели, ми смо се укључили у изградњу и развој малог 
санаторијума. Овај пројекат напредује сигурним корацима. Купљено 
је одговарајуће земљиште и начињени су технички нацрти. Многи 
наши верници су узбуђени због овог подухвата и подстакнути да дају 
скромне донације, док су други обећали да ће наставити с радом све 
док овај пројекат не буде успешно завршен. Господ Исус је покренуо 
људска оруђа спремна да служе где год их Он позове - у изградњи, у 
здравству и нези. Међутим, ми не желимо да наставимо све док не 
будемо имали сва средства потребна за успешан завршетак дела – по 
савету надахнућа.

С обзиром на то што су нам хитно потребна финансијска средства за 
завршетак изградње, понизно вас молимо, у љубави Исуса Христа, за 
новчану помоћ да саградимо место за помоћ болеснима, сиромашнима, 
и за спасење многих душа рањених грехом. Нека Бог буде прослављен 
кроз ово дело. Хвала Вам за ваше великодушне донације.

Ваша браћа и сестре из Венецуеле
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Лекција 1     Субота, 7. април 2018.

Сејач
„Јер овако вели Господ Јудејцима и Јерусалимљанима: Орите 

себи крчевину, и не сејте у трње.“ – Јеремија 4:3.

„Стога, башту срца треба најпре обрадити. Тло мора да се преоре 
дубоким кајањем због учињених греха. Отровне сотонске биљке морају 
да се искорене. Тло које је једанпут зарасло у трње, може поново да 
се претвори у обрадљиво само марљивим радом. Рђаве склоности 
непрепорођеног срца могу да се савладају само усрдним напорима у име 
Христово, и само Његовом снагом.“ – Христове очигледне поуке, 39.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 19-43.

Недеља 1. април

1. ПОУЧАВАЊЕ У ПАРАБОЛАМА

а. Које су околности актуелне у време Христове службе, међу 
онима који су тврдили да су Божји народ, учиниле неопходним 
поучавање путем парабола? Матеј 13:10-13.

_______________________________________________________________________

„Христово јеванђеље је за (јеврејски народ) постало камен 
спотицања јер су тражили знак, а не спасење. Очекивали су да ће 
Месија да се докаже силним освајачким подвизима, подижући своју 
владавину на рушевинама земаљских царстава. На таква њихова 
очекивања Христос је одговорио причом о сејачу. Царство Божје неће 
победити ни снагом оружја, ни посредовањем силе, него усађивањем 
нових начела у људска срца.“ – Христове очигледне поуке, 21.

б. С којим пророчанством је Исус повезао своје поучавање у 
параболама? Исаија 6:9; Матеј 13:14,15.

_______________________________________________________________________

„Срцима која су била отворена за пријем Светог Духа, значење 
Спаситељевих речи постајало је све јасније. Разумели су све оно 
што им је раније било тајанствено, а све оно што у почетку нису 
могли да схвате постало је очигледно.“ – Христове очигледне поуке, 12.
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Понедељак  2. април

2. ПАРАБОЛА О СЕЈАЧУ

а. Шта је била тема параболе о сејачу? Матеј 13:3-8.
_______________________________________________________________________

„У параболи о сејачу приказује се првенствено како само 
земљиште делује на развој семена које је посејано... За вас је много 
важније питање: 'Како примате моју поруку? Од тога – да ли ћете 
је примити, или пак одбацити, зависи ваша вечна судбина'.“ – 
Христове очигледне поуке, 28.

б. Шта представља семе посејано крај пута? Матеј 13:19.

„Семе пало покрај пута представља Божју Реч која пада на срце 
непажљивог слушаоца. Срце које је постало широка саобраћајница 
за телесна уживања, грехе и склоности овог света, слично је тврдо 
утрвеном путу, угаженом ногама људи и животиња. Обузето 
самољубивим жељама и грешним попуштањем страстима, срце 
'одрвени од преваре греховне' (Јеврејима 3:13). Духовне способности 
се паралишу. Овакви људи слушају реч, али је не разумеју. Они 
уопште и не схватају да се та реч односи и на њих! Они не увиђају ни 
своју потребу ни опасност која им прети. Христову љубав они и не 
примећују, а поруку Његове милости пропуштају да прође поред њих 
као нешто што их се уопште не тиче.“ – Христове очигледне поуке, 28.

ц. Како Бог гледа на оне који сеју неслогу у цркви? Приче 6:16-
19. Како то помаже сотони у његовом делу? Лука 8:11,12.

„Многи који тврде да су хришћани у ствари помажу кушачу да 
из срца других ишчупа посејано семе истине. Други опет слушају 
проповедање Божје Речи, али је код куће критикују... Поруку коју би 
морали да сматрају као Реч Божју, примају с омаловажавањем или 
подругљивим примедбама; забављају се на рачун проповедника, 
слободно расправљају о његовом карактеру и побудама и критикују 
поступке и понашање осталих чланова. Строге осуде, оговарања 
па чак и клевете изговарају пред необраћенима; а то често чине и 
родитељи пред својом децом. На тај начин се уништава поштовање 
не само према проповеднику, него и према поруци коју он преноси, 
па многи излагање Речи Божје слушају с омаловажавањем.“ – 
Христове очигледне поуке, 29.
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Уторак,  3. април 

3. НЕСПРЕМНИ НА ЖРТВУ

а. Шта се десило са семеном које је пало на каменито тло? 
Матеј 13:20,21.

„Многи од оних који исповедају веру могу да се упореде с каменитим 
тлом. Као што се испод танког слоја земље крије неплодна стена, тако 
се и испод добрих жеља и тежњи крије себичност природног срца. 
Љубав према сопственом 'ја' није побеђена. Такви не увиђају сву 
тежину и одвратност греха а срце им се није скрушило под осећањем 
сопствене кривице. Они могу лако да се убеде, па чак и да изгледају 
да су обраћени, али вера код њих увек остаје само површна.

„Не одустају људи од вере што су је пребрзо прихватили или зато 
што су јој се обрадовали не размишљајући... (Они) нису прорачунали 
колико ће то да их кошта. Они не узимају у обзир шта Божја Реч од 
њих тражи; не прилагођавају њеним начелима своје животне навике 
и не потчињавају се потпуно њеној контроли.“ – Христове очигледне 
поуке, 30.

б. Како је богати, млади законик показао да је био слушалац чије 
је срце било каменито тло? Матеј 19:22. Како и ми можемо да 
испољимо исти став? Јован 6:60.

„Многи прихватају јеванђеље не зато да би се ослободили од греха, 
већ да би избегли патње и невоље. Такви се радују неко време  - мисле 
да ће вера да их ослободи од потешкоћа и искушења. И док им у 
животу све иде глатко, они могу да изгледају као доследни хришћани, 
али у ватреној проби искушења они малаксавају и нису спремни да 
поднесу укор, презир и срамоту Христа ради. Кад Реч Божја укаже на 
неки њихов омиљени грех, или кад од њих захтева самоодрицање и 
жртве, они се осећају увређенима. Напори који се очекују од њих ради 
темељите промене у њиховом животу чине им се превелики. Кад виде 
неугодности и потешкоће које би морали да поднесу, они забораве на 
вечне вредности.“ – Христове очигледне поуке, 31.

ц. Шта Бог захтева од нас, и какав нам је пример оставио 
Христос? Лука 9:23; Римљанима 12:1; 5:6-8.

„Христос је све жртвовао ради нас, а ко прими Христа мора да 
буде спреман да жртвује све ради свога Спаситеља. Мисао која нас 
подстиче да Њега уздижемо и славимо треба да је испред и изнад 
свега другог.“ – Христове очигледне поуке, 32.
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Среда,  4. април

4. УГУШЕНО ТРЊЕМ СВЕТОВНОСТИ

а. Шта представља трње које гуши добро семе? Марко 4:18,19; 
Лука 8:14.

_______________________________________________________________________

б. Чега треба да се сетимо како бисмо спречили бриге овога 
света да угуше добро семе истине? Матеј 6:25-32; Псалам 
55:22.

„Хришћани су дужни да раде - да савесно обављају своје животне 
дужности. Они могу све да постигну, а да при том не учине никакав 
грех. Међутим, многи су толико заузети својим пословима да им 
не остаје времена за молитву, или проучавање Библије - немају 
времена да траже Бога и да Му служе. Понекад њихова душа чезне 
за небом и светошћу, али немају времена да се одврате од световне 
буке и да слушају величанствени и ауторитативни глас Духа Божјег. 
Вечне интересе сматрају споредним, а овоземаљске и пролазне 
стављају на прво место. Под таквим околностима, семе Речи Божје 
не може да донесе никакав род, јер се живот душе употребљава 
само зато да храни трње световности.“ – Христове очигледне поуке, 34.

ц. Које становиште показује да добро семе истине бива угушено 
световним богатством? V Мојсијева 8:17. 

„Љубав према богатству има опојну и варљиву моћ. Они који 
поседују овоземаљско богатство исувише често заборављају да им је 
Бог дао снагу и тела и ума, којом су стекли то богатство... Уместо да 
богатство сматрају добијеним талантима, које би морали да употребе 
на славу Богу и уздизање човечанства, они га употребљавају као 
средство за сопствена задовољства.“ – Христове очигледне поуке, 35.

д. Како можемо да спречимо „остале сласти’’ да угуше Реч? 
Марко 4:19; Матеј 6:33,34.

_______________________________________________________________________

„'И остале сласти' (Марко 4:19). То су животна задовољства која сама 
по себи нису грешна, осим када се, уместо Божјем царству, њима уступа 
прво место. Све што мисли одвлачи од Бога, све што Христу ускраћује 
нашу љубав, постаје непријатељ наше душе.“ – Христове очигледне поуке, 35.
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Четвртак,  5. април

5. СЕМЕ ПОСЕЈАНО У ДОБРУ ЗЕМЉУ
а. Ако је наше срце попут добре земље, како ћемо примити Реч 

Божју? I Солуњанима 2:13; Јеремија 15:16.

„Прави ученик је само онај који науку Светог Писма прима тако 
као да му лично говори глас Божји...

„Божја Реч често долази у сукоб са човековим наслеђеним и 
стеченим цртама карактера, као и са његовим животним навикама. 
Међутим, слушаоци упоређени с добром земљом, примивши Реч 
Божју, прихватају и све њене услове и захтеве. Своје животне навике, 
обичаје и праксу они доводе у покорност Речи Божјој. У њиховим очима 
заповести смртних и грешних људи, у поређењу са Речју бескрајног 
Бога, постају потпуно безвредне.“ – Христове очигледне поуке, 41, 42.

б. Колико је важно лично обрађивање срца? Јеремија 4:3,4. 

„Причом о сејачу Христос жели да прикаже како различити резултати 
сетве зависе од земљишта у које се семе сеје. Сејач и семе су у сваком од 
четири наведена примера приказани позитивно. Тиме Христос указује 
на то да, уколико Реч Божја у нашем срцу и животу није извршила своје 
дело, узрок треба да тражимо само код себе. Резултат није изван наше 
контроле. Свакако, ми не можемо да мењамо сами себе, али имамо 
могућност да бирамо; на нама је да одредимо шта желимо да постанемо. 
Слушаоци који су упоређени с, као пут угаженим, каменитим или 
трновитим земљиштем, не морају да остану такви. Божји Дух стално 
настоји да разбије мађијску моћ залуђености, која држи људе привезане 
за пролазне овоземаљске интересе, и да у њима пробуди жељу за 
непролазним благом.“ – Христове очигледне поуке, 39.

Петак,  6. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Ко је једино способан да схвати Христове поуке?
2. Како можемо да помогнемо слушаоцу чије је срце представљено 

земљиштем крај пута?
3. Неки радо прихвате истину, али не процене колико ће то да их 

стаје. Колика је цена тога?
4. Како нешто што је добро може да угуши драгоцено семе истине?
5. Шта ћемо приметити у погледу неких својих навика и карактерних 

црта док будемо проучавали Божју Реч? Шта с њима треба да 
учинимо?
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Лекција 2                Субота, 14. април 2018.

Сејање семена истине
„А добро чинити да нам се не досади; јер ћемо у своје време 

пожњети ако се не уморимо.“ – Галатима 6:9.

„Док људи на земљи сеју семе, да би се његовим плодом одржавао 
овоземаљски живот, божански Сејач усађује у душу спасоносно семе 
које доноси  свој род за вечни живот.“ – Христове очигледне поуке, 67.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 44-49, 55-67.

Недеља,  8. април

1. СИЛА ЈЕ ОД БОГА

а. Коме дугујемо своје постојање? Дела 17:28; Исаија 44:24.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Које две ствари Бог обезбеђује целом људском роду, како би 
се одржао у животу? Матеј 5:45. Како Божја сила делује у 
духовној области? Исаија 55:10,11.

_______________________________________________________________________

„У семену се налази живот, а у земљи снага; али ако уз то не би 
дан и ноћ деловала бескрајна божанска моћ, семе никад не би донело 
жетву. Пљускови кише морају да натопе жедно поље, сунце мора 
да дâ  топлоту преносећи електрицитет на семе сахрањено у земљу. 
Једино Творац, који је ставио живот у семе, може да га покрене да 
расте. Свако зрно семена и свака биљка расту и развијају се само 
захваљујући Божјој сили...

„У духовној сетви важе исти закони као и у природној. Учитељ 
истине мора да уложи труд да би припремио тло Срца. Он мора да 
посеје семе, али једина сила која може да дâ  живот, долази само од 
Бога. Постоји граница иза које сваки људски напор остаје узалудан. 
Иако проповедамо реч, ми ипак не можемо да дамо ону силу која 
оживљава душу и чини да никне правда и похвала. У проповедању 
Божје Речи мора да делује сила која превазилази сваку људску моћ. 
Само посредством божанског Духа, реч постаје жива и довољно јака 
да припреми душу за вечни живот.“ – Христове очигледне поуке, 45.
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Понедељак,  9. април

2. СЕЈАЊЕ СЕМЕНА

а. Шта је у Христовим причама представљено семеном? Лука 
8:11. 

_______________________________________________________________________

б. Где треба да сејемо ово семе? Проповедник 11:6; Исаија 32:20.

„Сејати покрај сваке воде значи давати кад год је наша помоћ 
потребна. То нас неће довести до сиромаштва. 'Који благослов 
сеје, благослов ће и пожњети' (II Коринћанима 9:6). Бацајући 
своје семе, сејач га умножава. Исто тако, ми давањем повећавамо 
своје благослове. Божје обећање осигурава довољно свега, тако да 
можемо наставити да дајемо.

„И више од тога: док делимо благослове овог живота, захвалност 
припрема срце примаоца да прихвати духовну истину, и тако се 
рађа род за вечни живот...

„Живот који ће бити сачуван – то је живот који је драговољно 
дат у служби Богу и људима.“ – Васпитање, 98, 99.

ц. Како треба да сејемо семе јеванђеља, и зашто? II Коринћанима 
9:6.

„Ми треба да сејемо поред сваке воде остајући у љубави Божјој, 
радећи док је дан и служећи се средствима која су нам поверена у 
служби за Учитеља. Какав год посао наше руке добију да раде, треба 
да радимо радосно; какву год жртву треба да принесемо, принесимо 
је весело. Док будемо сејали поред сваке воде, схватићемо колико 
су истините речи: 'Који благослов сеје, благослов ће и пожњети.'

„За све дугујемо благодати, царској благодати. Благодат је одредила 
наше откупљење, наше обновљење, наше посињење и примање у 
наследство с Исусом Христом. Нека се та благодат открије и другима.

„Спаситељ узима оне за које зна да ће се преобликовати и служи 
се њима на славу свога имена. Он употребљава и материјал који 
други одбацују и ради у свима који се предају Њему. Он ужива 
да узме наизглед неупотребљив материјал - оне које је сотона 
осрамотио и преко којих је радио - и на њих излива своју благодат. 
Он се радује да их избави од патњи и од гнева који треба да се 
излије на непослушне. Он их проглашава својом децом, својим 
представницима у довршетку овог дела, у чијем успеху они добијају 
своју драгоцену награду већ у овом животу,.“ – Reflecting Christ, 256.
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Уторак,  10. април

3. РАСТ СЕМЕНА

а. Како добро семе расте у срцу? Захарија 4:6; Осија 14:5,7; 
Марко 4:26,27.

„Биљка расте примајући све оно што је Бог предвидео за 
одржавање њеног живота. Она пушта свој корен дубоко у земљу; 
напаја се и храни сунчевим зрацима, росом и кишом. Животворна 
својства, неопходна за развој и опстанак, она прима из земље и из 
ваздуха. На исти начин и хришћанин мора да расте прихватајући 
сарадњу свих Богом даних покретачких сила. Кад се осетимо 
беспомоћнима морамо искористити сваку прилику која нам се 
пружа како бисмо дошли до новог искуства. Као што биљка пушта 
корен у земљу, тако и ми морамо да будемо дубоко укорењени у 
Христу. Као што биљка прима зраке сунца, росу и кишу, тако и ми 
своје срце морамо да отворимо утицају Светог Духа.“ – Христове 
очигледне поуке, 47.

б. Како можемо да знамо да ли је семе које расте у нашем срцу 
добро или лоше? Лука 6:45. Шта Бог жели да радимо док у 
нама расте добро семе? Лука 6:38.

„Речи и дела јасно сведоче шта се крије у срцу. Уколико испразност 
и охолост, самољубље и љубав према одевању испуњавају срце, тема 
разговора биће мода, одећа и изглед, али не и Христос или небеско 
царство. Ако у срцу бораве заводљива осећања, она ће се показати у 
речима и делима…

„Неки се баве оним што ће ’јести и пити и у шта ће се оденути’. 
Њихова срца пуна су таквих мисли и оне се изливају од ’сувишка 
срца’, као да су управо та питања њихов велики циљ у животу - 
њихово највеће достигнуће.” – Our High Calling, 283.

„Срце које је једном осетило Христову љубав стално тежи 
за још дубљим познањем; и ако пружате другима, и сами ћете 
примити у још много већој мери... Кад се одрекао себе да би спасао 
изгубљено човечанство, Исусу је Свети Дух био дат без мере. Он 
ће, исто тако, бити дарован и сваком Христовом следбенику који 
своје срце потпуно преда Богу да буде Његов стан.“ – Мисли са Горе 
блаженства, 18.

ц. У којим аспектима нашег искуства Бог нарочито жели да 
види напредак и раст? II Петрова 3:18; II Солуњанима 1:3.
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Среда, 11. април

4. ПОУКЕ ОД СИЋУШНОГ СЕМЕНА

а. Чему може да нас научи семе горушице? Марко 4:30-32.

„Семе из којег је ова велика биљка (горушица) никла спада 
међу најмање између свих семена. Из њега је најпре израсла нежна 
клица; али иако тако нежна она је била пуна животне снаге. Биљка 
је расла и бујала све док није постигла своју пуну висину. Тако је и 
царство Христово у свом почетку изгледало скромно и безначајно. 
У поређењу са царствима овог света, изгледало је заиста најмање од 
свих. Властодршцима овог света, Христова тврдња да је Он цар била 
је смешна. Ипак у непобитним истинама јеванђеља, које су поверене 
Христовим следбеницима, ово царство поседује божански живот.

„И како се само оно брзо развило, како је нагло распрострањен 
његов утицај! У време када је Исус излагао ову истину, ново царство 
представљала је само неколицина галилејских сељака. Њихово 
сиромаштво и незнатан број истицани су сваки пут као разлог што 
људи нису били вољни да се придруже тим једноставним и неуким 
рибарима који су следили Исуса. Међутим, зрну горушичином 
било је намењено да расте и да своје гране рашири по целом свету. 
Док су земаљска царства, чија је слава у оно време запањивала 
срца људи, прошла и нестала, царство Христово стоји још и данас 
као моћна и далекосежна сила.“ – Христове очигледне поуке, 56.

б. Колико су у животу важне ствари које ми сматрамо ситницама? 
Да ли су то заиста ситнице? Песма над песмама 2:15.

„Једно једино пшенично зрно, умножено узастопним сетвама, 
покрило би целу земљу златним сноповима. Тако и утицај једног 
јединог живота, чак и једног јединог дèла, може бити далекосежан.“ 
– Васпитање, 97, 98.

ц. Шта знамо о развитку биљке из семена? Марко 4:26-29. Како 
се слика тог раста може повезати с нашим личним развитком? 

_______________________________________________________________________

„У првим годинама живота детета, тло срца треба пажљиво 
припремити за пљускове Божје милости. Затим треба пажљиво 
сејати и брижљиво неговати семе истине, а Бог, који награђује 
сваки напор учињен у Његово име, оживеће посејано семе, па 
ће се јавити прво трава, затим клас, и на крају ће бити испуњена 
пшеница у класу.“ – Темељи срећнога дома, 163.
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Четвртак,  12. април

5. ЗАКОН УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦЕ

а. Шта ће одлучити о томе шта ћемо пожњети? Галатима 6:7,8; 
Матеј 7:16,17.

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

„По законима које је Бог поставио у природи, узрок с 
непогрешивом сигурношћу изазива последицу. Жетва сведочи о 
сетви. Овде не може бити никаквог обмањивања. Људи могу да 
преваре своје ближње и да приме хвалу и накнаду за службу коју 
нису обавили. Међутим, у природи не може бити преваре - немарном 
земљораднику сама жетва изриче пресуду. Ово се у највећој мери 
односи и на духовно подручје... Човек који је у било којем послу 
или занимању неверан својим највишим одговорностима, може да 
се заноси да ужива неку предност све док је зло сакривено. Али 
није тако; он вара самога себе. Жетва живота је карактер, а он 
одређује судбину и за овај живот и за будући.“ – Васпитање, 97.

б. Шта ћемо да пожњемо ако Бога ставимо изнад свега 
земаљског? Лука 18:29,30.

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Петак,  13. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Иако семе у себи има живот, шта је потребно да би оно расло? 
Шта је потребно за духовни раст?

2. Какав треба да буде наш став у сејању семена јеванђеља? 
Какав нам је Спаситељ оставио пример у овом погледу?

3. Ако у нашем срцу расте добро семе, чиме ћемо да се бавимо 
у својим разговорима?

4. Како семе горушице илуструје раст Божјег царства?
5. Шта треба да сејемо како бисмо пожњели непролазне родове?
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Лекција 3    Субота, 21. април 2018.

Кукољ међу пшеницом
„Другу причу каза им говорећи: Царство је небеско као човек 

који посеја добро семе у пољу свом.“ – Матеј 13:24.

„У небу ће бити много оних, за које су њихови суседи претпостављали 
да тамо никад неће да дођу. Човек суди по ономе што се види споља, 
али Бог види срце. Зато кукољ и пшеница морају да расту заједно све 
до жетве, а жетва је свршетак времена милости и проверавања.“ – 
Христове очигледне поуке, 52.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 51-55.

Недеља,  15. април 

1. БОЖЈЕ ДЕЛО

а. Где је добро семе посејано? Матеј 13:24.
 ______________________________________________________

„Христос каже: 'Њива је свет' (Матеј 13:38). Овде се, међутим, 
мисли на Христову Заједницу на овом свету. У овој параболи 
описују се они који припадају царству Божјем, Његовом делу за 
спасавање људи, а то се дело одвија преко Заједнице. Истина, Свети 
Дух је присутан по целом свету и делује свуда на срца људи, али 
Заједница представља место где треба да растемо и дозревамо да 
бисмо могли бити сабрани у Божју житницу.“ – Христове очигледне 
поуке, 51.

б. Шта је предмет Божје највеће пажње на овом свету? Захарија 
2:8 (последњи део); Ефесцима 5:25.

 ______________________________________________________

„Сведочим својој браћи и сестрама да је Христова црква, ма 
како била слаба и несавршена, једини предмет на Земљи коме Он 
поклања своју највећу пажњу. И док свој позив - да дође к Њему и 
прими спасење -  упућује целоме свету, и овлашћује своје анђеле 
да пруже божанску помоћ свакој души која Му прилази у покајању 
и понизности, дотле настава лично преко Духа Светога усред своје 
цркве.“ – Сведочанства за проповеднике, 1.
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Понедељак,  16. април

2. ОМЕТАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉЕВОГ ДЕЛА

а. Ко је још укључен у сејање, и шта он сеје? Матеј 13:38,39.

„Кукољ, напротив, представља оне који су плод или утеловљење 
заблуде и лажних начела. 'А непријатељ који га је посејао јесте 
ђаво' (Матеј 13:39). Ни Бог, ни Његови анђели нису никада сејали 
семе кукоља. Кукољ увек сеје само сотона - непријатељ и Бога и 
људи.“ – Христове очигледне поуке, 51.

„И док Бог доводи у цркву оне који су стварно обраћени, дотле 
сотона доводи оне који то нису. Док Христос сеје добро семе, сотона 
сеје кукољ. На чланове цркве непрестано делују два различита 
утицаја. Један утиче на чишћење цркве, а други изопачује Божји 
народ.“ – Сведочанства за проповеднике, 28.

б. Према казивању у параболи, када је непријатељ радио? 
Матеј 13:25. Шта из тога можемо да научимо?

„Док пратите излагање Божје Речи, имајте на уму, браћо моја, да 
слушате глас Божји посредством Његовог изабраног слуге. Слушајте 
пажљиво. Не дозволите себи да задремате ни за један тренутак јер 
управо у том тренутку можете да пропустите баш оне речи које су 
вам најпотребније – управо оне речи које би вас, да сте их чули и 
послушали, сачувале од застрањивања на погрешне путеве. Сотона 
и његови анђели чине све што је у њиховој моћи да паралишу чула 
слушалаца, тако да не чују речи опомене, савете и укоре; или ако 
их чују да то не утиче на њихова срца и не доведе до реформе у 
животу... Понекад младићи и девојке имају веома мало поштовања 
према Божјем дому и богослужењу да за све време проповеди 
дошаптавањем или преписком одржавају везу једни с другима. Када 
би они могли да виде Божје анђеле, који их посматрају и бележе 
њихово понашање, постидели би се сигурно и згрозили сами над 
собом. Бог жели да се Његова Реч пажљиво слуша, јер док људи 
спавају, сотона сеје кукољ.“ – V Сведочанство, 466.

ц. Како је ово дело могло да буде спречено? I Солуњанима 5:5-8.

„Да су слуге верно сачувале будност - да нико није немарно 
спавао - непријатељу се не би пружила тако повољна прилика да 
по њиви засејаној пшеницом посеје и кукољ. Сотона никада не 
спава. Он будно користи сваку прилику да преко својих агената 
сеје семе заблуда, које налазе плодно тле у срцу непосвећених.“ – 
III Сведочанство, 106.
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Уторак,  17. април

3. ПОМЕШАНИ ПШЕНИЦА И КУКОЉ 

а. Какву су разлику уочиле слуге када се појавио усев? Матеј 
13:26. Шта су они предложили да се уради како би се сачувала 
чистоћа летине? Матеј 13:27,28.

„За Христове слуге је веома болно кад у Заједници виде 
помешане праве и лажне вернике. Они чезну да учине нешто како 
би очистили Заједницу. Као и слуге онога домаћина у параболи, 
спремни су да почупају кукољ.“ – Христове очигледне поуке, 52.

б. Шта је господар заповедио да се учини са коровом? Зашто? 
Матеј 13:29,30.

„Као што се корен кукоља густо преплиће са жилама жита, исто 
тако и лажна браћа у Заједници могу да буду уско везана с правим 
ученицима. Прави карактер ових вајних верника не види се сасвим 
јасно. Међутим, када би се они искључили из Заједнице, то би 
могло да постане камен спотицања за друге који би иначе остали 
постојани.“ – Христове очигледне поуке, 52.

„Бог у својој милости и дугом подношењу има стрпљења и с 
настранима, па чак и с вероломнима и издајницима. Међу Христовим 
изабраним апостолима налазио се и Јуда – издајник. Треба ли онда да 
се чудимо или обесхрабримо што се данас међу Његовим радницима 
налазе вероломни и неискрени? Кад је Он који чита срца могао да 
подноси Јуду, иако је јамачно знао да је издајник, с колико стрпљења 
ми треба да подносимо оне који праве грешке?“ – Здравље и срећа, 440.

ц. Зашто ове господареве инструкције не оправдавају остављање 
отворених грешника у цркви? Матеј 18:17; I Коринћанима 
5:6,11,13.

„Као реформатори и чувари најсветијих истина Божје Речи – 
истина које чисте и оплемењују душу – морамо да се уздигнемо 
на далеко виши ниво од онога на којем се сада налазимо. С 
грехом и грешницима, у Заједници, мора се поступити одлучно 
и неодложно, да се и други не би заразили. Истина и честитост 
захтевају одлучније и потпуније мере да би се Заједница очистила 
од данашњих Ахана. Они који се налазе на одговорним положајима 
не смеју да трпе грех на својој браћи. Нека им ставе до знања 
да морају или да одбаце своје грехе или да буду искључени из 
Заједнице.“ – V Сведочанство, 136.
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  Среда,  18. април

4. УНУТАР ЦРКВЕ

а. Чиме је представљено дело одвајања пшенице од корова? 
Језекиљ 9:2-4. Када почиње ово дело? Откривење 14:9-13.

 ______________________________________________________
  
„Тада сам видела трећег анђела. Мој анђео пратилац рече: 

'Страшно је његово дело. Ужасна је његова мисија. Он је анђео 
који пшеницу одваја од кукоља и печати је, или везује, за небеску 
житницу. То треба да обузме све мисли, сву пажњу.'“ – Рани списи, 129. 

„Време суда је најсвечаније доба кад Господ сабира своје жито 
између кукоља. Они који су били чланови исте породице, раздвајају 
се. На праведнике се ставља знак.“ – Сведочанства за проповеднике, 
208.

„Анђео 'с оправом писарском' ставља печат на чела свих оних 
који се одвајају од греха и грешника, а за њим следи анђео затирач 
који уништава све - и старо и младо.“ – V Сведочанство, 478.

б. Зашто једино Бог може да суди онима који нису отворени 
грешници? Псалам 7:9 (последњи део); 44:21; Приче 21:2.

 ______________________________________________________
______________________________________________________

 
„Ако бисмо покушали да оне, за које претпостављамо да 

су лажни хришћани, искоренимо из Заједнице, сигурно бисмо 
погрешили. Често сматрамо безнадежним баш оне душе које 
Христос привлачи себи. Поступајући с тим душама према свом 
несавршеном расуђивању, могли бисмо у њима угасити и последњу 
искру наде. Многи, опет, које сматрамо хришћанима, на послетку 
ће да буду пронађени ‘лаки’.“ – Христове очигледне поуке, 52.

ц. Шта доказује да је судбина сваког појединца запечаћена пре 
завршетка времена милости? Откривење 22:11.

 ______________________________________________________

„Не постоји неко накнадно време (с оне стране гроба) када ће 
сви безбожници да се обрате Богу. Пшеница и кукољ расту заједно 
све до жетве... 

„Кад се дело јеванђеља доврши, одмах ће да уследи одвајање 
добрих од злих и судбина и једних и других биће заувек одлучена.“ 
– Христове очигледне поуке, 97, 98.
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Четвртак,  19. април

5. У СВЕТУ

а. Због чега ће пшеница да буде у контакту с кукољем до самог 
краја света? I Петрова 2:9 (последњи део).

 
„Дан када ће праведници, као драгоцена пшеница, да буду 

сакупљени за небеску житницу, а безбожници, као кукољ, повезани 
у снопове за огањ последњег великог дана, управо је пред нама. 
Међутим, пшеница и кукољ 'расту заједно до жетве' (Матеј 13:30). 
У обављању својих свакодневних послова и животних дужности, 
праведници ће до краја да буду у контакту с неверницима. Синови 
светлости су широм света расејани међу синове таме, да би свако 
могао да види разлику између њих. На тај начин Божја деца треба 
да објављују врлине 'Оног који их дозва из таме к чудноме виделу 
своме' (I Петрова 2:9).“ – V Сведочанство, 94.

б. Које ће велико одвајање да се догоди на самом крају? Матеј 
13:40-43; 15:13; 24:31. Који је старозаветни празник указивао 
на то време? III Мојсијева 23:34.

_______________________________________________________________________

„Празник сеница је био не само историјски, већ  и симболични 
празник. Он није само подсећао на боравак у пустињи, већ је 
као празник бербе и сакупљања земаљских плодова указивао на 
последњи дан велике жетве, када ће Господар жетве послати своје 
жетеоце да кукољ свежу у снопове и да га спале, а пшеницу да 
сместе у Његову житницу. У то ће време сви безбожници бити 
уништени.“ – Патријарси и пророци, 571.

Петак,   20. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Где треба да растемо у вери, и како нам Бог шаље помоћ за то?
2. Како можеш да спречиш сотону да сеје кукољ у твоје срце док си 

у цркви?
3. Зашто треба да будемо стрпљиви с нашом браћом и сестрама?
4. Зашто не смемо да искључимо из цркве оне за које ми мислимо да 

су кукољ?
5. С којом сврхом су деца светлости расејана међу децом мрака? Да ли 

се ја уклапам у светлост или у таму?
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Лекција 4     Субота, 28. април 2018.

Квасац истине
„Другу причу каза им: Царство је небеско као квасац који узме 

жена и метне у три копање брашна док све не ускисне.“ – Матеј 13:33.

„Квасац скривен у брашну делује невидљиво док не укисне све. 
Тако и квасац истине делује тајно, мирно, али стално, док се душа не 
преобрази.“ – Христове очигледне поуке, 72.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 69-75.

Недеља,  22. април

1. ПОРЕЂЕЊЕ С БОЖЈИМ ЦАРСТВОМ

а. Која су нека од библијских значења квасца? Лука 12:1; I 
Коринћанима 5:8.

________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

б. С друге стране, које је значење квасцу дао Христос у својој 
причи? Лука 13:20,21.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Међутим, у овој Спаситељевој причи, симболом квасца 
приказано је царство небеско. У овом случају он је илустрација 
животворне и преображавајуће силе Божје милости.

„Нико није толико зао, нико није пао толико дубоко да би био 
ван домашаја ове силе. У све оне који се покоравају Светом Духу 
биће усађено ново начело живота; изгубљено Божје обличје, на овај 
начин, биће поново успостављено у њима.“ – Христове очигледне 
поуке, 69, 70.
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Понедељак,  23. април

2. ОДУШЕВЉЕНИ ХРИСТОМ

а. Како Бог жели да промени наш живот и с којим циљем? 
Римљанима 12:2; Филибљанима 2:5.

_______________________________________________________________________

„Свака права реформа започиње чишћењем душе. Управо се 
бањом препорођења и обновљењем ума силом Светога Духа 
постиже промена у животу...

„Када бисмо свом уму дозволили да се више бави Христом и 
небеским светом, нашли бисмо снажан подстицај и подршку у вођењу 
Господњих битака. Охолост и љубав према свету изгубиће своју 
снагу ако будемо размишљали о слави боље земље која ће ускоро 
да постане наш дом. Поред Христове лепоте, све привлачности овог 
света изгледаће безвредне.“ – Синови и кћери Божје, 103.

„Када смо сједињени с Христом, имамо ум Христов. Тада 
непорочност и љубав прожимају карактер, а кроткост и истина 
управљају животом. Мења се и сам израз лица. 

„Христос који настава у души шири преображавајућу силу а 
понашање сведочи о миру и радости који влада у срцу.“ – Reflecting 
Christ, 104.

б. Како Бог жели да промени наше мисли? II Коринћанима 
3:18; Филибљанима 2:3,4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Гледајући Христа, ми се мењамо. Ако се ум стално бави оним 
што је пролазно, оно га потпуно обузима и утиче на карактер, а 
тако се Божја слава губи из вида и заборавља. Прилике које стоје 
на дохват руке, да се научи ономе што је небеско, човек не запажа. 
Духовни живот се гаси.“ – Синови и кћери Божје, 103.

„Упознајући се са Христом – Његовим речима, Његовим 
обичајима, Његовим поукама и саветима – ми прихватамо особине 
карактера који смо тако детаљно проучавали и бивамо надахнути 
духом коме смо се толико дивили.“ – Синови и кћери Божје, 233.

„Ако Христа узмемо за свакодневног пратиоца, осетићемо силу 
једног невидљивог света свуда око нас; ако гледамо на Исуса, 
преображавамо се у Његово обличје. Посматрањем се мењамо: 
карактер постаје благ, очишћен и оплемењен за небеско царство.“ 
– Мисли са Горе блаженства, 61.
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Уторак,  24. април

3. ПРЕСАЂИВАЊЕ СРЦА

а. Где квасац истине почиње да делује? Јеремија 29:13. Одакле 
Бог почиње? Јеремија 24:7; Језекиљ 11:19.

„Као што квасац споља стављен – кад се помеша с брашном 
– делује изнутра, тако и милост Божја у обновљеном срцу делује 
непрекидно и потпуно преображава живот. Само спољна промена 
није довољна да нас доведе у склад с Богом. Многи покушавају 
да се реформишу одбацујући ову или ону рђаву навику и надају 
се да ће на тај начин постати хришћани. Међутим, они не почињу 
с правог места. Треба да се почне управо од срца.“ – Христове 
очигледне поуке, 70.

„Морамо целим срцем да се предамо и Богу, јер иначе никада 
неће да дође до промене која ће у нама да обнови Његово обличје.“ 
– Пут Христу, 38.

„Ставите цело своје биће - душу, тело и дух - у Господње руке 
и одлучите да ћете бити Његово драгоцено оруђе које је покренуто 
Његовом вољом, управљано Његовим умом и надахнуто Његовим 
Духом.“ – Синови и кћери Божје, 103.

б. Објасни процес деловања квасца изнутра, из срца. Јован 3:3-5.

„Кад истина постане непоколебљиво животно начело, људи 
бивају 'прерођени не од семена које труне, него од оног које не 
труне, речју живог Бога, која остаје довека' (I Петрова 1:23). То 
новорођење наступа ако се Христос прими као Реч Божја. Кад се 
божанске истине, посредством Светог Духа, утисну у срце стварају 
се нова схватања, а до тада успавана енергија буди се на сарадњу с  
Богом.“ – Дела апостола, 390.

„Кад Исус говори о новом срцу, Он под тим подразумева ум, 
живот - цело биће. Искусити промену срца значи одрећи се љубави 
према свету и заволети Христа. Имати ново срце значи имати нов 
ум, нове тежње, нове побуде. По чему може да се позна ново срце? 
По промењеном животу. Обраћен човек сваког дана, сваког часа, 
умире себичности и охолости...

„Онај чије је срце препорођено ослања се само на Христову 
помоћ, коју чека понизно и захвална срца. У његовом животу се 
виде плодови правде. Некада је љубио себе и уживао у световним 
задовољствима, а сада је његов идол збачен с престола и Бог влада 
на престолу срца као врховни господар. Грехе које је некада волео 
сада мрзи; корача напред чврсто и одлучно стазом светости.“ – 
Порука младим хришћанима, 43, 45.
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Среда,  25. април

4. ОРУЂА ПРОМЕНЕ

а. Које је једно од средстава којим се Бог служи да промени 
карактер? Римљанима 10:17; Јован 17:17.

„Квасац истине остварује промену у целом човеку. Он грубе и 
неуљудне чини племенитима и љубазнима, а себичне дарежљивима. 
Нечисти бивају очишћени, опрани у крви Јагњетовој. Својом 
животворном силом, он све снаге духа, душе и тела доводи у склад 
са божанским животом. Човек са својом људском природом постаје 
учесник у божанској природи. Христос бива слављен лепотом и 
савршеношћу карактера. Када до овакве промене дође, анђели 
заносно певају, а Бог и Христос се радују душама уобличеним 
према Божјем обличју.“ – Христове очигледне поуке, 75.

„Реч Божја, ако се проучава и слуша, може снажно да делује на 
срце потискујући све несвете особине. Свети Дух долази да нас 
осведочи о нашој грешности, а вера која се буди у срцу делује кроз 
Христову љубав и чини нас сличним Њему у телу, души и духу.“ – 
In Heavenly Places, 21.

б. Како Свети Дух делује у животу и доводи до промене? Јован 
3:8. Како се то упоређује с деловањем квасца у брашну?

„Квасац сакривен у брашну делује невидљиво док не ускисне 
све. Тако и квасац истине делује тајно, мирно, али стално, док се 
душа не преобрази. Природне склоности се мењају и потискују, а 
у душу се усађују нове мисли, нова осећања, нове побуде и тежње. 
Као ново мерило карактера, сада служи Христов живот. Наше мисли 
и цело биће се мењају а наше деловање је сада усмерено на другу 
страну. Човеку се у том случају не дају неке нове способности, него 
се постојеће посвећују и оплемењују. Савест се буди, а карактерне 
особине тако развијају да човек постаје заиста способан да служи 
Богу.“ – Христове очигледне поуке, 72.

ц. Шта ће да управља нашим одлукама у промењеном животу? 
Јован 8:29.

_______________________________________________________________________

„Суштина сваке праведности је оданост према нашем Избавитељу. 
То ће увек да нас наводи да поступамо правично зато што је то право 
– а што је право и Богу је драго.“ – Христове очигледне поуке, 71.
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Четвртак,  26. април

5. КВАСАЦ НА ДЕЛУ У ЖИВОТУ

а. Која је основна карактеристика Божјег царства? I Јованова 
4:10; Јован 3:16.

„Размишљајући о Христу, ми се отискујемо на пучину љубави 
која је бескрајна попут мора. Желимо силно да говоримо о тој 
љубави, али нам недостају речи. Размишљајући о Његовом животу 
на земљи и Његовој жртви за нас, о великом делу које Он обавља 
на небу као наш Заступник и о дворовима које припрема за оне који 
Га љубе, можемо само да узвикнемо: ‘О, висино и дубино љубави 
Христове!’“ – Дела апостола, 247.

б. Како ће ова особина да се испољи у нашем поступању према 
другима? Јован 13:34; I Јованова 4:11; Колошанима 3:12.

„Ми треба да заборавимо на себе... тражећи прилику да 
развеселимо друге и да њихове терете, туге и бриге ублажимо 
нежношћу, љубазношћу и ситним доказима љубави. Тим пажљиво 
изведеним поступцима учтивости који се, почевши прво у породици, 
шире и ван породичног круга, можемо употпунити збир појединости 
које живот чине срећним.“ – Мој живот данас, 211.

„Љубав Божја се изливала кроз Христа у незадрживим токовима 
за све време Његовог боравка на земљи. Сви они који су испуњени 
Његовим духом знаће да љубе онако као што је Он љубио. У свим 
својим међусобним односима руководиће се истим оним начелима 
којима се Он руководио.“ – Жеља векова, 657, 658.

„Ако Христос живи у нама, ми ћемо Његову несебичну љубав 
да показујемо према свима с којима долазимо у додир.“ – Здравље и 
срећа, 138.

Петак,  27. април

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Која сила је у Спаситељевој причи представљена квасцем?
2. Ако наше мисли буду испуњене Христом и небом, какав утицај ће 

ова промена имати на наше духовно искуство?
3. Зашто истинска промена живота делује као квасац, изнутра 

према споља?
4. Који су неки од начина на које нас квасац истине мења? Шта се 

догађа с нашим природним склоностима? Шта ова промена значи?
5. Како можемо да испољимо Христову љубав према другима?
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Субота, 5. мај 2018.

Дар прве суботе 
за светске мисије

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 Исусов 
долазак 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.

Наша привилегија – као чланова Божје цркве - јесте да 
испољавамо Његов карактер и да узмемо учешће у ширењу 
јеванђеља до свих крајева света посвећујући своје време, 
снагу и финансијска средства овом нарочитом задатку.

Захваљујући молитвама и финансијском доприносу наших 
чланова и пријатеља, у многим регијама се оснивају 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 с оснивањем нових мисија. Сваке 
године сакупљамо нарочити дар за прибављање неопходних 
средстава, за ширење вести у многим деловима света. 

„У сваком граду, и у удаљеним крајевима Земље, треба да 
буде оних који ће бити представници садашње истине. Нека 
цела Земља буде обасјана славом Божје истине. Видело треба 
да светли свим земљама и свим народима. То видело треба 
да зрачи од оних који су га примили.“ – Евангелизам, 305.

„У пољима, у којима се тек почело с радом, потребни су 
мисионари. Нова поља се стално отварају. Истина мора да се 
преведе на различите језике, како би сви народи могли да осете 
благодати њеног чистог, животодавног утицаја.“ – Евангелизам, 306.

Ове суботе вас усрдно молимо да уједините своје напоре с  
напорима мисионара и њихових породица добровољним даром за 
подршку нашим мисијама у свету. На овај начин заједно можемо да 
допринесемо да се цела земља осветли Божјом славом и да се убрза 
Исусов повратак. 

Ваша браћа из Одсека за мисионство
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Лекција 5       Субота, 5. мај 2018.

Фарисеј и цариник
„Јер који мисли да стоји нека се чува да не падне.“ – I Коринћанима 

10:12.

„Ништа није тако увредљиво за Бога, а тако опасно за људску душу, 
као охолост и уображеност. Од свих греха, то је најбезнадежнији и 
готово неизлечив грех.“ – Христове очигледне поуке, 125.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 121-133.

Недеља,  29. април

1. МОЛИТВА У ХРАМУ

а. С којим циљем је Исус испричао причу о два молитеља? 
Лука 18:9.

_______________________________________________________________________

„Међутим, да бисмо нашли опроштај и мир, ми пре тога морамо 
да постанемо свесни своје грешности и та свест мора да нас наведе 
на покајање... Христос може да спасе само онога ко увиди и призна 
да је грешник... Морамо да спознамо своје право стање, иначе 
нећемо осетити потребу за Христовом помоћи. Морамо да схватимо  
да нам прети опасност, иначе нећемо тражити уточиште. Морамо 
да осетимо бол својих рана, иначе нећемо тражити исцељење.“ – 
Христове очигледне поуке, 128, 129.

б. Опиши два човека поменута у параболи. Лука 18:10-13.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Фарисеј и цариник представљају две велике групе људи којима 
припадају сви они који у молитви излазе пред Бога. Њихови 
први представници била су прва два детета рођена на овом свету. 
Кајин се осећао праведним, и пред Бога изашао само са жртвом 
захвалницом. Он није признавао ни грех ни потребу за милошћу. 
Међутим, Авељ је дошао с крвљу која је упућивала на Јагње Божје. 
Дошао је као грешник признајући да је изгубљен и да му је једина 
нада у незаслуженој Божјој љубави.“ – Христове очигледне поуке, 123.
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Понедељак,  30. април

2. БОЖЈИ ПОГЛЕД НА СТАЊЕ СТВАРИ

а. Шта је Исус закључио о два човека која су се молила у храму? 
Лука 18:14 (први део). 

_______________________________________________________________________

„Да би био оправдан, грешник мора да има ону веру којом његова 
душа присваја Христове заслуге. Ми читамо да ’и ђаволи верују, и 
дрхћу' (Јаков 2:19), али им њихова вера не доноси оправдање, нити 
ће вера онима који само разумом прихватају библијске истине 
да допринесе да приме благослове спасења. Овакво веровање 
не успева да дође до суштине, јер истина не осваја срца нити 
преображава карактер.“ – Selected Messages 3, 191, 192.

б. Шта фарисеј није успео да препозна код себе? Римљанима 
3:10-12. Како и ми можемо да направимо исту грешку?

_______________________________________________________________________

„Фарисеј је пошао у храм да се помоли, али не зато што је 
осећао да је грешник коме је потребан опроштај, већ само зато да 
би разметљиво истакао своје заслуге и добио похвалу. Он је своју 
молитву сматрао актом који ће га препоручити Богу.“ – Христове 
очигледне поуке, 121.

„Многи су обманути у вези са стањем у којем се налази њихово 
срце. Не увиђају како је природно срце варљиво више од свега 
и опако. Заогрћу се властитом праведношћу и задовољавају се 
достизањем људских мерила карактера, која су сами поставили, али 
како је страшан њихов пораз кад не успевају да достигну божанско 
мерило; сами од себе не могу да удовоље Божјим захтевима.“ – 
Одабране поуке 1, 306.

ц. Којем општем начелу нас Исус учи кроз ову причу? Лука 
18:14 (последњи део); I Петрова 5:6; Јаков 4:10.

_______________________________________________________________________

„Понизите се, браћо. Када то чините, небески анђели су у 
могућности да комуницирају с вама и да вас ставе у повољан 
положај. Тада ваше искуство неће бити непотпуно, већ испуњено 
радошћу.“ – This Day With God, 35.

„Бог не даје опроштај ономе чије кајање није проистекло из 
искрене понизности.“ – Коментари библијских текстова, 828.
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Уторак,  1. мај

3. ИМАТИ СТАВ КАО ЦАРИНИК

а. Како Бог гледа на цариников став? Псалам 51:17; 102:17.

„Богу је мрзак пост и молитве који проистичу из самопоузданог 
духа. Свечан скуп ради молитве, низ верских обреда, спољашња 
смерност, обавезна жртва – све то показује да они који тако чине 
сматрају себе праведнима. Они сматрају да имају права на небо, 
али све је то обмана - спасење никад не може да се купи сопственим 
делима... 

„Човек мора да се одрекне себичности да би могао да верује у 
Исуса у најпотпунијем смислу те речи. Кад се човек одрекне себе 
онда Господ од њега може да начини ново биће.“ – Жеља векова, 260.

б. Које је искуство, слично оном које је имао цариник, потребно 
и нама како бисмо добили опроштај и мир? I Јованова 1:9; 
Јеремија 3:13.

_______________________________________________________________________

„Одрицање од самог себе, у потпуности, није довољно само на 
почетку хришћанског живота. То мора да се обнавља на сваком 
новом кораку, предузетом с циљем да се напредује на путу вере. За 
све што учинимо добро,  зависимо од снаге која се не налази у нама 
самима. Зато је неопходно да своје срце стално изливамо у молитви 
пред Богом, да скрушена срца стално признајемо своје грехе и да 
будемо понизни пред Њим. Бићемо сигурни на свом путу, само ако 
смо увек спремни да се одрекнемо себе и да се потпуно ослонимо 
на Христа.“ – Христове очигледне поуке, 130.

ц. Шта је у цариниковој молитви било другачије? Јеремија 
29:12,13.

„Постоје две врсте молитве – формално уобличена молитва и 
молитва вере. Понављање уобичајених фраза, док срце не осећа 
потребу за Богом, је формална молитва... Треба да будемо веома 
пажљиви и да у својој молитви износимо стварне потребе срца 
изговарајући при том само оно што бисмо стварно хтели да кажемо. 
Китњасте речи, које се у молитви често чују, не одговарају једној 
светој жељи. Најречитије срочене молитве су само безначајно 
понављање, ако не изражавају права осећања срца. Међутим, 
молитва која долази из дубине искреног срца, кад се једноставно 
потреба душе изражава као да се за нешто обраћамо личном 
пријатељу очекујући да ће он то и да нам дâ – то је молитва вере.“ 
– Мој живот данас, 23.
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Среда,  2. мај

4. ИЗБЕГАВАЊЕ ФАРИСЕЈСКИХ КЛОПКИ

а. У каквој опасности се налазе они који не признају да су 
грешници? Откривење 3:16,17; Лука 5:31,32.

„Онај који је пао у неки тежак грех може да осети своју срамоту и 
беду и да схвати да му је потребна Божја милост. Охоли и поносити, 
напротив, не осећају никакав недостатак и затварају врата свог срца 
пред Христом и неизмерним благословима које Он са собом доноси.“ 
– Пут Христу, 27.

„Наложено ми је да сада кажем својој браћи: понизите се и 
признајте своје грехе или ће вас Бог понизити. Порука лаодикијској 
цркви долази онима који је не примењују на себе.“ – Counsels to 
Writers and Editors, 99.

б. Шта често иде ’’руку под руку’’ уз ову врсту духовне охолости? 
Псалам 12:3. Која опасност је овде укључена? Приче 26:28 
(последњи део); 29:5.

„Морамо да избегавамо све што подстиче охолост и уображеност; 
стога хвалисање и ласкање не треба ни примати ни давати. Ласкање 
је сотонино дело. Он ласка, исто тако као што оптужује и проклиње, 
настојећи да на тај начин упропасти душу. Сотона користи, као 
своје агенте, управо оне који људима ласкају и хвале их. Христови 
радници не смеју да примају ласкање нити пак да ласкају другима. 
Ми треба потпуно да изгубимо себе из вида. Само Христа треба да 
уздижемо и славимо“ – Христове очигледне поуке, 132.

ц. Како се Павлово искуство променило, иако је и он сам 
некада био поносити вођа у Израиљу? Филибљанима 3:6-9; 
Римљанима 7:9; Галатима 6:14.

„По слову закона, како га обично људи примењују у спољашњем 
животу, апостол Павле није грешио; али кад се удубио у суштину 
његових светих прописа и видео себе онаквим каквим га Бог види, 
понизио се и признао свој грех.“ – Пут Христу, 26.

„Што ближе дођемо к Исусу, то ћемо јасније да видимо чистоту 
и величину Његовог карактера, а мање да осећамо  да треба да 
уздижемо себе. Супротност између нашег и Његовог карактера 
навешће нас на понизност душе и дубоко преиспитивање срца. 
Што више будемо љубили Исуса, то ће потпуније наше 'ја' да буде 
понижено и заборављено.“ – The Upward Look, 46.
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Четвртак,  3. мај

5. ИСПОЉАВАЊЕ ПОНИЗНОСТИ У ЖИВОТУ

а. Како је Исус испољио понизност у свом животу? Филибљанима 
2:5-11.

_______________________________________________________________________

„Син човечји се понизио како би постао Божји слуга. Он је 
прихватио понижење и жртву, чак и до смрти, како би онима који 
Га верују даровао слободу, живот и место у свом царству. Он је дао 
свој живот као откуп за многе. То би требало да буде довољно да 
се они који стално теже да буду први и стреме ка врховној власти 
посраме сопствених путева.“ – This Day With God, 356.

б. Шта, према томе,  Бог тражи од нас? Лука 9:23. Који су благослови 
обећани понизнима? Лука 18:14 (последњи део); I Петрова 5:6; 
Јаков 4:10.

 ______________________________________________________

„Они који верују у Христа и у понизности ходе са Њим… који 
гледају како да помогну, ојачају и буду на благослов душама својих 
ближњих, сарађују са анђелима који служе онима који ће бити 
наследници спасења. Исус им даје милост, мудрост и праведност, 
чинећи их благословом за све са којима долазе у додир. Што су 
понизнији у својим очима, више благослова примају од Бога, јер 
их примање не уздиже. Они своје благослове исправно користе, јер 
примају да би дали.

„Анђели који су послани да служе од Божјег престола примају 
упутства за сарадњу са људским оруђима. Они примају Христову 
милост како би је пренели људским бићима.“ – This Day With God, 356.

Петак,  4. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Зашто Христос може да спасе једино оне који знају да су грешници?
2. Зашто ти долазиш у цркву?
3. Како треба да се молимо?
4. Како можемо да победимо духовну охолост?
5. Зашто Бог своје благослове даје понизнима?
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Лекција 6 Субота, 12. мај 2018.

Изгубљени син
„Јер овај мој син беше мртав, и оживе; и изгубљен беше, и нађе 

се.“ – Лука 15:24.

„Очева љубав према палом људском роду је несхватљива, неописива, 
неупоредива.“ – God’s Amazing Grace, 79.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 167-179.

Недеља,  6. мај

1. ПРИВЛАЧНОСТ СВЕТОВНИХ ЗАДОВОЉСТАВА

а. Иако параболе, обично,  имају неколико различитих намена, на 
коју групу људи се конкретно односи парабола о изгубљеном 
сину? Лука 15:1,2.

_______________________________________________________________________

„У параболи о изгубљеном сину приказан је начин Божјег 
поступања с онима који су једном упознали Његову очинску љубав, 
али су допустили да их кушач заведе и потчини својој вољи.“ – 
Христове очигледне поуке, 167.

б. Будући искушан световним задовољствима, какав је захтев 
оцу упутио млађи син, а шта је отац учинио? Лука 15:11,12.

_______________________________________________________________________

ц. Које су биле последице нереалне представе о слободи, коју је 
имао млађи син? Лука 15:13,14; Јеремија 17:5,6. Шта из ове 
приче можемо да научимо о себичности? 

„Ма како - на изглед – био сјајан, живот сваког појединца који 
је усредсређен само на њега самог, ипак је промашени живот. Ко 
год покушава да живи одвојено од Бога  упропаштава самог себе; 
узалуд пропушта драгоцено време живота, расипа снаге разума, 
срца и душе уништавајући на тај начин самог себе - и то заувек. 
Човек који се одвоји од Бога, да би служио сам себи, постаје роб 
мамонин.“ – Христове очигледне поуке, 169.



32 Библијске лекције, април – јун 2018.

Понедељак,  7. мај

2. ИСПРАЗНОСТ СВЕТОВНИХ ЗАДОВОЉСТАВА

а. Како се ситуација даље развијала и шта је некада сит и добро 
ухрањен син био приморан да ради? Лука 15:15,16.

„'Постаде велика глад у оној земљи, и он (младић из параболе) 
се нађе у невољи. И отишавши приби се код једног човека у оној 
земљи; и он га посла у поље своје да чува свиње' (Лука 15:14,15). 
За Јевреје, то је био посао који човека највише унижава и чини га 
презренијим и горим од роба. Младић, који се доскора разметљиво 
хвалисао својом слободом, увиђа сада да је постао роб, и то роб у 
најгорем ропству – 'у ужа греха својих заплешће се' (Приче 5:22). 
Нестало је опсесије и лажног сјаја који га је дотада омамљивао и 
он осети сву тежину својих окова.“ – Христове очигледне поуке, 168.

б. Какав је био одговор изгубљеног сина на позив Светог Духа, а 
што је било последица болног и понижавајућег искуства? Лука 
15:17-19.

„Младић окреће леђа крду свиња и трицама и полази према своме 
дому. Дршћући од слабости, изнемогао од глади, он нестрпљиво 
креће на пут. Наравно, он не може да сакрије своје дроњке, али 
невоља је надвладала његову охолост и он жури да што пре замоли 
оца за место слуге, у кући у којој је некада живео као вољено дете.“ 
– Христове очигледне поуке, 170.

ц. Какву нам поуку пружа Соломун након што је цео живот 
провео јурећи срећу у богатству и световним задовољствима? 
Проповедник 2:4-12,17,18.

„На властитом горком искуству, Соломун је схватио празнину 
живота који у ономе што је земаљско тражи највишу вредност. 
Подизао је олтаре незнабожачким боговима само зато да би осетио 
како су узалудна њихова обећања о одмору душе.

„У својим каснијим годинама, уморан и жедан, напуштајући 
испроваљиване земаљске студенце, Соломун се вратио да пије с извора 
живота. Надахнут Духом, записао је историју својих упропашћених 
година као поуку и опомену будућим нараштајима. И тако, иако је 
његов народ пожњео тужну жетву од семена које је он посејао, 
Соломуново животно дело није било потпуно изгубљено. Школа 
страдања је коначно постигла свој циљ код њега.“ – Васпитање, 138.
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Уторак,  8. мај

3. ИСПОЉАВАЊЕ ОЧЕВЕ ЉУБАВИ

а. Шта је изгубљени син, спроводећи своју намеру у дело, 
схватио док се приближавао дому? Лука 15:20,21.

_______________________________________________________________________

„У немирним годинама своје младости, изгубљени син је свога 
оца сматрао строгим, па чак и суровим. А како се сад разликовало 
његово мишљење о оцу?“ – Христове очигледне поуке, 171.

б. Како је отац испољио љубав и пажњу, коју је одувек гајио 
према свом изгубљеном сину? Лука 15:22-24.

_______________________________________________________________________

„Отац неће допустити да се људи ругају и презиру беду и 
дроњке његовог сина. Он скида широки, богато набрани огртач са 
својих плећа и обавија њиме измождено тело свог сина. Јецајући 
у покајничком признању, младић преклиње: 'Оче, сагреших небу и 
теби, и већ нисам достојан назвати се син твој' (Лука 15:21). Отац га 
чврсто привија уза се и уводи у кућу, не дајући му уопште прилику 
да у очинској кући затражи место слуге. Он је син који ће бити 
почашћен најбољим што има и коме ће слуге и слушкиње, у дому 
његовог оца, да указују највеће поштовање.“ – Христове очигледне 
поуке, 171.

ц. Колика је радост нашег небеског Оца када му се изгубљена 
душа данас врати? Софонија 3:17. Шта ће Он тада да заповеди? 
Захарија 3:4,5.

_______________________________________________________________________

„Захваљујући примени (плана спасења) грешнику се опраштају 
греси и он се на крају прима у небо; не као кривац коме је опроштено 
и који је ослобођен казне, али на кога се још увек гледа с презиром 
и неповерењем, већ је тамо добродошао као рођено дете и прихвата 
се с пуним поверењем...

„Ми се спасавамо зато што нас Бог толико љуби да нас је искупио 
Христовом крвљу; и Он не само да нам прашта као покајницима и 
да нас као такве прима, него ће, као Отац пун милости и доброте, да 
нас дочека на самим вратима неба, да нам пожели добродошлицу 
и да нам дâ право на све изобиље у дворовима блаженства.“ – 
Коментари библијских текстова, 857, 858.
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Среда,  9. мај

4. ОЧЕВА ЉУБАВ ПРЕМА ГРЕШНИКУ

а. Какво је расположење небеских војски када се грешник 
врати Богу? Лука 15:7.

„Човек који је пао треба да научи да Бог не може да буде 
задовољан док својом љубављу не загрли грешника који се каје и 
који је преображен заслугама безгрешног Божјег Јагњета.“ – God’s 
Amazing Grace, 99.

б. Колико је дубока Божја љубав према човеку, и на шта Га она 
наводи? Јеремија 31:3; Јован 3:16; 12:32.

„Док је грешник још далеко од Очеве куће расипајући своје 
имање у страној земљи, Очево срце чезне за њим. Свака жеља 
за повратком Богу, која се пробуди у души, није ништа друго до 
нежан позив Његовог Духа који усрдно моли, преклиње и привлачи 
одлуталог Очевом срцу пуном љубави.

„Можете ли још да сумњате у то и поред толико дивних обећања 
Светог Писма? Можете ли да поверујете да би Господ немилосрдно 
одбацио једног грешника који у покајању падне пред Његове ноге 
- грешника који чезне за опроштајем греха и повратком Богу? 
Одбаците такве мисли! Ништа не може погубније да делује на вашу 
душу него таква представа о нашем небеском Оцу. Он мрзи грех, 
али љуби грешника и дао је самог себе, у лицу Исуса Христа, да 
спасе све који желе да буду спасени и да добију вечно блаженство 
у царству славе.“ – Пут Христу, 49.

ц. Како Бог жели да и ми испољимо ову љубав у нашем животу 
данас? I Јованова 4:20,21.

„Када непролазна љубав, као небеско начело, обузима срце, 
она се незадрживо излива и на друге, не само зато што су нам они 
наклоњени, него зато што је љубав принцип нашег деловања, принцип 
који обликује наш карактер, обуздава нагоне, потчињава страсти, 
потискује непријатељство, уздиже и оплемењује осећања. Та љубав 
се никада не ограничава само на 'мене и моје', него својом ширином 
обухвата цео свет, а висином досеже до неба, и у хармонији је с оном 
љубављу која покреће анђеле. Таква љубав, кад се непрекидно негује 
у срцу, заслађује не само наш живот, већ делује оплемењавајуће и на 
све који нас окружују.“ – IV Сведочанство, 210.
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Четвртак,  10. мај

5. УПОЗОРЕЊЕ ЗА САМОПРАВЕДНЕ

а. Шта је била највећа брига самоправедног старијег сина? 
Лука 15:29,30. Коју групу људи он представља?

„У старијем сину су приказани непокајани Јевреји Христових 
дана а исто тако и фарисеји свих времена, који с презиром 
гледају на оне које сматрају цариницима и грешницима. Пошто 
нису пали у оне најдубље пороке, били су оптерећени осећањем 
самоправедности и уображености... Слично старијем сину у 
параболи, они су уживали нарочите, од Бога дане, предности; 
полагали су право на звање синова у Божјој кући, а понашали су се 
као најамници. Нису радили из љубави, већ због наде да ће да буду 
награђени.“ – Христове очигледне поуке, 177.

б. Какву је молбу отац упутио старијем сину? Лука 15:31,32.

„Речи које у параболи отац упућује старијем сину, представљају 
у ствари нежну молбу неба упућену фарисејима. 'Све је моје твоје' 
(Лука 15:31) – не као плата, него као дар. Слично изгубљеном сину 
и ви можете добити све као незаслужени дар Божје очинске љубави.

„Самоправедност наводи људе не само на то да погрешно 
приказују Бога, већ и да буду безосећајни и увек спремни само 
да критикују своју браћу. Себичан и пун зависти, старији син је 
био спреман да свога брата стално уходи, да критикује његово 
понашање и да га оптужи и за најмање застрањивање. Он примећује 
сваку грешку и сваки братовљев рђав поступак приказује у 
најцрњој боји. На тај начин он тежи да оправда своје непраштање 
брату. Многи и данас тако раде. Док се покајничка душа у свом 
првом трзају бори с правом поплавом искушења, они пркосно и 
самовољно стоје по страни тражећи и најмањи повод да замерају и 
оптужују.“ – Христове очигледне поуке, 178.

Петак,  11. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 
1. Коју нам поуку пружа парабола о изгубљеном сину?
2. На који начин је живот у греху заправо живот ропства?
3. Како Бог прима грешника који Му се враћа?
4. Како Бог привлачи грешника к себи?
5. На који начин и ми можемо бити као старији син у овој параболи?
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Лекција 7      Субота, 19. мај 2018.

Смоквино дрво
„Не, кажем вам, него ако се не покајете, сви ћете тако изгинути.“ 

– Лука 13:5.

„Господ не жели да ико пропадне, већ да сви дођу к Њему и буду 
спасени. Међутим, уместо да Његова нежна доброта омекша и 
потчини њихову душу, многи којима Он указује љубав охрабрени су 
на још тврдоглавије противљење. О, кад би се људи сетили да Божје 
стрпљење има границе!“ – The Review and Herald, December 7, 1897.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 181-187.

Недеља,  13. мај

1. ПОВОД ЗА ОВУ ПАРАБОЛУ

а. Који је догађај, који се тек збио у Јерусалиму, био повод за 
излагање параболе о смоквином дрвету? Лука 13:1.

_______________________________________________________________________

„Слушаоци су Христу испричали један догађај који је изазвао 
велико узбуђење. Народ је био озлојеђен неким мерама предузетим 
од стране Понтија Пилата, тадашњег римског намесника у Јудеји. 
У Јерусалиму је дошло до уобичајене побуне коју је Пилат покушао 
да угуши насиљем. У једној таквој прилици, његови војници су 
провалили у подручје и побили неколико галилејских ходочасника 
који су управо клали животиње за жртву.“ – Христове очигледне поуке, 
181.

б. Шта показује да су Јевреји несрећу сматрали казном за грех? 
Лука 13:2,4.

_______________________________________________________________________

„Јевреји су ову несрећу сматрали казном за неки грех, а они који 
су причали о овом насиљу чинили су то са потајним задовољством. 
Према њиховом схватању, то што су били срећније судбине, 
показивало је да су много бољи, те због тога и Богу далеко милији 
од ових Галилејаца.“ – Христове очигледне поуке, 181, 182.
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Понедељак,  14. мај

2. ОПОМЕНА И АПЕЛ

а. Какво упозорење и апел је Исус изрекао у свом одговору? 
Лука 13:3-5.

„Док је ово говорио својим ученицима и окупљеном мноштву, 
Христос је својим пророчким оком погледао у будућност и видео 
Јерусалим опкољен војском. Чуо је буку опсадног надирања 
страних легија које се приближавају изабраном граду и видео како 
хиљаде и хиљаде гину унутар његових опседнутих зидова. Многи 
од Јевреја убијани су тада, исто тако као и сада ови Галилејци - 
у самом предворју храма док су приносили своје жртве. Несрећа 
која је овом приликом снашла поменуте појединце била је Божја 
опомена целој нацији која је сносила исту кривицу. 'Ако се не 
покајете', рекао је Исус, 'сви ћете тако изгинути' (Лука 13:5). Време 
кушања и милости, остављено њима, приближавало се крају. Ипак, 
још увек је било времена да сазнају оно од чега је зависио њихов 
мир.“ – Христове очигледне поуке, 182.

б. Шта је Христос у свом учењу повезивао с упозорењима о 
суду? Лука 9:56; Јован 3:17.

_______________________________________________________________________

„Христос је у свом учењу, поред упозорења на суд који долази, 
увек истицао и позив милости.“ – Христове очигледне поуке, 181.

ц. Који нам позив Бог данас упућује? Језекиљ 18:31; 33:11.

„Препород је једини пут којим можемо да уђемо у Божји град. 
Тај пут је узак, а врата кроз која улазимо тесна, али само тим путем 
морамо да водимо мушкарце, жене и децу учећи их да морају да 
добију ново срце и нов дух да би били спасени. Неопходно је да 
савладамо старе, наслеђене црте карактера. Морају  да се измене 
природне жеље душе. Мора да се одбаци свака превара, лаж и 
опадање. Морамо да живимо новим животом који људе(мушкарце 
и жене) чини сличнима Христу. Морамо да пливамо узводно - 
против струје зла.“ – This Day With God, 108.

„Господ жели да спасава, а не да уништи. Он се радује спасењу 
грешника. 'Тако ја био жив, говори Господ Господ, није ми мило да 
умре безбожник' (Језекиљ 33:11). Он опомиње и преклиње залутале 
да престану са злом, да Му приђу и живе.“ – Пророци и цареви, 68.
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Уторак,  15. мај

3. ДРВО КАО СИМБОЛ

а. Коју је причу Исус испричао онима који су Га слушали, 
како би поткрепио своју опомену и апел? Лука 13:6,7. У ком 
смислу је неплодно смоквино дрво подесно представљало 
јеврејску нацију? Осија 10:1.

„Људи који су живели у Христово време много су разметљивије 
истицали своју побожност, него Јевреји у ранија времена, али су 
зато далеко више оскудевали у слатким родовима Божјег Духа…

„Бог је преко свога Сина потражио плод, али није нашао ништа. 
Израиљ је, нажалост, само сметао земљи. Његово постојање 
представљало је само проклетство, јер је у Божјем винограду 
заузимао место на коме је могло да расте плодно дрво. На тај начин 
су свету били закинути благослови које је бог намеравао да му 
дâ. Израиљци су потпуно погрешно приказали Бога пред другим 
народима. Не само да су били некорисни, него су представљали 
праву сметњу. Њихов верски живот се изродио и изопачио у 
толикој мери да је свету, уместо спасења и благослова, доносио 
само пропаст.“ – Христове очигледне поуке, 183, 184.

б. Шта показује да су кривци за њихову пропаст били они 
сами? Дела 7:51-53.

ц. На који начин и ми можемо да будемо попут неплодне 
смокве? Јован 15:4,5.

„Попут уображеног смоквиног дрвета, и ми можемо да будемо 
прекривени лишћем - али без плодова. Иако знамо да је истина 
коју поседујемо чврста попут вечних планина, колико је оних који 
се задовољавају само теоријом те истине, немајући доказ да су у 
Христу и да је Христос у њима? Колико је оних који су задовољни 
како живе дан за даном, а да не осећају посвећујући утицај истине 
на срце, који води до добрих дела?

„Ми не треба да владамо истином, већ да допустимо да она 
влада нама; тиме ће истина бити у нама и ми ћемо бити у истини. 
И ако то буде случај, наш живот и карактер сведочиће о томе да 
истина нешто чини за нас - да нас посвећује и да нас чини морално 
подобним за друштво небеских анђела у царству славе. Истина коју 
имамо небеског је порекла;  када се настани у срцу, она ће започети 
своје дело чишћења и оплемењивања.“ – Знаци времена, 9. Mај 1878.
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Среда,  16. мај

4. ДОДАТНО ВРЕМЕ ПРОБЕ

а. Како се виноградар залагао за виноград код господара? Лука 
13:8.

_______________________________________________________________________

б. Коју паралелу можемо да повучемо између времена пред 
уништење Јерусалима и времена пре краја земаљске историје? 
II Петрова 3:9,10.

„О, драгоценог ли и бескрајног стрпљења нашег милостивог 
Спаситеља! О, када би свако драго младо биће могло правилно 
да оцени вредност душе која је била плаћена тако великом ценом 
на Голготи! О, када би свака душа могла правилно да оцени 
вредност способности које је добила од Бога! У Христу, ви можете 
да се успињете по ’лествицама напредовања,’ и да ставите сваку 
способност под Исусову управу... У духу, у мислима, у речима, у 
делима, ви можете да покажете да вас покреће Христов Дух, а ваш 
живот може снажно да утиче на многе друге људе.

„Доба светске историје, у коме живимо, сувише је свечано 
да бисмо могли да будемо безбрижни и непажљиви... Морате да 
се молите, да верујете и да будете послушни. Својом снагом не 
можете ништа чинити, али деловањем милости Исуса Христа, 
можете своје способности да искористите на такав начин да донесу 
највећу животну корист вашој души и највећи благослов душама 
ваших ближњих. Ухватите се за Исуса, па ћете марљиво да чините 
дела Христова и, коначно, да примите вечну награду.“ – Синови и 
кћери Божје, 116.

ц. Како је Исус на крају показао да су Јеверји, као народ, 
морали да одлуче о својој вечној судбини? Лука 13:9.

„Исус, у параболи, није ништа рекао о резултатима виноградаревог 
труда. На овом месту Он је прекинуо своје казивање. Исход је 
зависио од нараштаја који је слушао Његове речи. Њима је била 
упућена озбиљна опомена: 'Ако ли не, посећи ћеш је на годину.' 
Од њих је зависило да ли ће, и када, бити изречене неопозиве речи 
пресуде: 'Посеци је дакле, зашто земљи да смета.' Дан гњева био 
је веома близу. Казнама које су већ ту и тамо погађале Израиљ, 
власник винограда је милостиво упозоравао на уништење неродног 
дрвета.“ – Христове очигледне поуке, 184.



40 Библијске лекције, април – јун 2018.

Четвртак,  17. мај

5. ОПОМЕНА ЗА НАС ДАНАС

а. Коју опомену, они који верују у троструку анђеоску поруку, 
треба да извуку из ове параболе? Какав напор Господ још 
чини ради нас? Исаија 27:2-4; Осија 11:8 (први део).

„Ова опомена, одзвањајући вековима, допире и до нашег 
поколења. О, равнодушно срце, јеси ли и ти неплодно дрво у 
винограду Господњем? Хоће ли оваква пресуда ускоро да буде 
изречена и теби? Колико си дуго примао дарове Његове милости!? 
Откада већ Он будно прати да ли ћеш да одговориш на Његову 
љубав? Засађен си у Његовом винограду, поверен будној бризи 
Његовог виноградара – каква преимућства! Колико је пута нежна 
порука јеванђеља ганула твоје срце? Ти си примио Христово име и 
по спољашњости си члан Заједнице која представља Његово тело, 
ипак ниси свестан животворне повезаности са великим срцем 
љубави. Благотворна плима Његовог живота није прострујала кроз 
тебе. Слатки дарови Његовог карактера - 'плодови Духа' - не виде 
се у твоме животу!“ – Христове очигледне поуке, 185.

б. Која пресуда ће на крају морати да буде изречена над онима 
који не одговарају на Божји позив, и дело које чини за њих? 
Осија 4:17; Откривење 3:16.

„Срце које се не одазива божанском позиву и Његовим нежним 
молбама, бива временом све тврђе и све упорније, док коначно 
не постане потпуно неприступачно утицају Светога Духа. Тада 
се неопозиво изговарају речи: 'Посеци је дакле, зашто земљи да 
смета?' (Лука 13:7).“ – Христове очигледне поуке, 187.

Петак,  18. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто су Јевреји говорили о несрећи с тајним задовољством?
2. Какву промену треба да доживимо како бисмо постали препорођено, 

плодно дрвеће у Божјем врту?
3. Када не доносимо род у свом животу, како то утиче на нашу 

околину? Како се то одражава на нашу веру? 
4. Како начин на који се користимо Богом даном снагом утиче на 

плодове које доносимо у животу?
5. Иако смо можда чланови цркве, како можемо бити неплодно 

дрвеће у Божјем винограду?
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Лекција 8     Субота, 26. мај 2018.

Без свадбеног руха
„И рече му: Пријатељу! Како си дошао амо без свадбеног руха? А 

он оћуте.“ – Матеј 22:12.

„Парабола о свадбеном руху садржи поуку од највећег значаја. 
Свадбом или венчањем је приказано сједињење људског с  божанским; 
а свадбено рухо приказује карактер који морају да имају сви они који 
ће на овој свадби бити урачунати у госте достојне овакве части.“ – 
Христове очигледне поуке, 274.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 274-285.

Недеља,  20. мај

1. ПОЗВАНИ НА ЦАРСКО ВЕНЧАЊЕ

а. У параболи о свадбеном руху, ко је упутио позив на венчање? 
Матеј 22:2,3.

_______________________________________________________________________

б. Како је на царев позив одговорено други пут? Матеј 22:4-6.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

„У овој параболи (о свадбеном руху), као и у оној о великој вечери, 
илуструје се јеванђеоски позив и његово одбацивање од стране 
јеврејског народа, као и позив милости упућен незнабошцима. 
Међутим, што се тиче званица које одбијају позив, ова парабола 
истиче још дубљу увреду и још страшнију казну. Позив у овом 
случају упућује цар. Дакле, позив долази од Онога који има власт и 
право да заповеда. Овим позивом званицама се указује велика част, 
али је оне ипак не цене. Царев ауторитет је презрен.“ – Христове 
очигледне поуке, 274.

ц. Шта, након тога, наређује да се учини с онима који су 
презрели његов позив? Матеј 22:7.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Понедељак,  21. мај

2. ТРАЖЕЊЕ ГОСТИЈУ

а. Ко је потом позван на свадбену свечаност? Матеј 22:8-10. Шта 
нам овај апел говори о онима који прихвате јеванђеоски 
позив? Матеј 7:21; Јаков 1:22; Јован 3:5.

„Они који су били први позвани, одбили су понуду мислећи да 
би се присуствовањем царевој гозби лишили неких овоземаљских 
преимућстава. А међу онима који су прихватили позив, било је опет 
и таквих који су то учинили због својих личних интереса. Дошли 
су само да би се користили благодатима гозбе, а не да покажу своје 
поштовање према цару.“ – Христове очигледне поуке, 275.

„Нас не сме да погађа чињеница да се у цркви скупљају и добри 
и зли. Јуда је био уврштен међу ученике. Он је имао све предности 
које један човек може да има; али иако је чуо истину и јасно 
откривена начела, Христос је знао да он ту истину није примио. 
Он се није хранио истином; она није постала део њега. Непрестано 
су се истицале његове старе навике. Међутим, Христос се није 
служио силом да Јуду одагна од ученика.

„Долази време када ће се показати они који су се придружили 
цркви, али не и Христу.“ – The Review and Herald, February 7, 1899.

б. Шта се догодило када је цар дошао на гозбу да осмотри госте? 
Матеј 22:11.

„За сваког госта, на овој гозби, било је припремљено свадбено 
рухо, које је представљало царев великодушни дар. Облачењем овог 
руха гости су показали своје поштовање према господару. Међутим, 
нашао се један који је дошао у свом обичном свакодневном оделу... 
Презриво је одбио да обуче одећу која је за њега била веома скупо 
плаћена. То је представљало увреду за господара.“ – Христове 
очигледне поуке, 276.

ц. Шта је цар рекао госту који је дошао без свадбеног руха? 
Матеј 22:12-14.

„Многи који су чули позив милости кушају се и проверавају, али 
је мало њих који бивају и запечаћени печатом Бога живога. Мало 
је оних који су спремни да се понизе као мала деца, да би могли да 
уђу у царство небеско.“ – V Сведочанство, 49.
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Уторак,  22. мај

3. ДЕЛО ИСПИТИВАЊА

а. Шта је представљено испитивањем гостију? Данило 7:9,10.

„Царево испитивање гостију на овој гозби представља рад 
истражног суда. Гости на јеванђељској гозби су они који тврде да 
служе Богу - они чија су имена записана у књизи живота. Међутим, 
нису сви који тврде да су хришћани самим тим и прави Христови 
ученици. Пре него што се буде давала коначна награда, мора да 
се одлучи ко је достојан да има удела у наследству праведника. 
Ова одлука мора да буде донесена пре другог Христовог доласка 
на облацима небеским, јер кад дође Он ће са собом да донесе и 
награду - да сваком дâ 'по делима његовим' (Откривење 22:12). То 
значи да ће пре Његовог доласка бити одлучено о карактеру сваког 
појединца, и сваком Христовом следбенику признаће се награда 
према његовим делима.“ – Христове очигледне поуке, 277.

б. Будући да се ова парабола јасно односи на истражни суд који 
је управо у току, шта је представљено царевим позивом? 
Откривење 3:20,21. Шта многи говоре својим делима? 
Откривење 3:17. 

„Човек који је на гозбу дошао без свадбеног руха представља 
многе који живе у данашњем свету. Они тврде да су хришћани и 
полажу право на благослове јеванђеља и предности које оно пружа, 
али не осећају никакву потребу да мењају свој карактер. Они никада 
нису искрено окајали своје грехе. Они уопште не увиђају колико 
им је Христос потребан и не траже Га у вери. Они нису победили 
своје наслеђене или стечене склоности ка неправди и злу. Ипак, 
о себи мисле да су довољно добри и самоуверено се ослањају на 
сопствене заслуге, уместо да се уздају у Христа. Као они који само 
слушају Реч Божју, дошли су на гозбу, али одело Христове правде 
никад нису обукли.“ – Христове очигледне поуке, 281.

„Свака опомена, укор и молба изнесена у Речи Божјој, или 
преко Његових гласника, представља куцање на врата срца. То је 
глас Исуса који тражи да уђе. Са сваким куцањем на које се не 
одговори, спремност да се врата отворе постаје слабија. Деловање 
Светог Духа, ако га данас занемаримо, сутра неће бити толико 
снажно. Срце постаје мање подложно утицају и у опасној мери 
постаје несвесно краткоће живота и велике вечности после тога.“ 
– Жеља векова, 476.
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Среда,  23. мај

4. ИМАТИ НЕБЕСКЕ ХАЉИНЕ

а. Шта сачињава свадбено рухо које сви морају да имају ако 
желе да учествују у свадбеној гозби у небу? Откривење 
19:7,8.

„Свадбено рухо у параболи приказује чисти и неокаљани карактер 
који морају да имају прави Христови следбеници... То је Христова 
Правда – Његов беспрекорни карактер – правда која се посредством 
вере даје свима који приме Христа као свог личног Спаситеља...

„Ово рухо, изаткано на небеском разбоју, не садржи ниједну 
нит људске творевине. Христос је у својој људској природи развио 
савршени карактер, и тај карактер Он препоручује и нуди нама.“ – 
Христове очигледне поуке, 277, 278.

б. Како ми задобијамо праведан карактер? Исаија 55:1; Матеј 
5:6.

„Кад душа прими Христа, она добија снагу да може да живи 
Христовим животом.“ – Христове очигледне поуке, 280.

„Ова се правда не добија мучним напорима, заморним радом, 
даровима или жртвом, већ представља драговољан дар свакој 
гладној и жедној души.“ – Мисли са Горе блаженства, 17.

ц. Шта правда још обухвата? I Јованова 3:7,24; Јован 15:5.

„Праведност значи чинити прàво, а прàво је да се свакоме суди 
према његовим делима. Дела ће открити наш карактер; само дела 
показују да ли је вера права...

„Ми можемо да верујемо да је Христово име једино име под 
небом којим човек може да се спаси, али то још увек не значи да 
смо Га вером заиста учинили својим личним Спаситељем. Није 
довољно прихватити теорију истине, није довољно исповедати 
веру у Христа на речима и имати име записано у скупштинској 
књизи. 'Који држи заповести Његове у Њему стоји, и Он у њему. 
И по том познајемо да стоји у нама, по Духу кога нам је дао' (I 
Јованова 3:24). 'И по том разумемо да Га познасмо, ако заповести 
Његове држимо' (I Јованова 2:3). Ово су докази правог обраћења. 
Ма колико је, на изглед, искрено наше исповедање вере, оно не 
значи ништа ако не откривамо Христа у нашим делима правде.“ – 
Христове очигледне поуке, 279.
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Четвртак,  24. мај

5. БЛАЖЕНО ИСКУСТВО

а. Опиши величанствено искуство оних који прихвате Христову 
понуду, записану у Откривењу 3:18. Откривење 19:8,9.

_______________________________________________________________________

„Окушана и верна, Божја деца добијају чисте хаљине Христове 
правде. Презрени остатак ће да буде одевен у дивне хаљине, које 
поквареност света никада више неће моћи да укаља. Њихова имена 
остају у животној књизи Јагњета, уз имена верних из свих векова...

„То су они (верни) који стоје на гори Сиону с Јагњетом, и на 
чијем је челу написано Очево име. Они певају нову песму пред 
престолом, песму коју нико не може да научи и осим оних 144000 
који су искупљени са земље.“ – Пророци и цареви, 404.

б. Које Христово искуство, из времена Његовог боравка на овој 
земљи, можемо да имамо и ми данас? Псалам 40:8; Јован 
15:10.

_______________________________________________________________________

„Својом савршеном послушношћу, Он (Христос) је сваком 
људском бићу омогућио послушност Божјим заповестима. Кад се 
потпуно предамо Христу, наше срце се сједињује с Његовим, наша 
воља се стапа у Његову вољу, наш ум постаје једно с Његовим, 
наше мисли се заробљавају у покорност Њему – ми живимо 
Његовим животом. То значи бити обучен у хаљине Његове правде.“ 
– Христове очигледне поуке, 278, 279.

Петак,  25. мај

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како можемо да учинимо част нашем Цару док нас Он позива 
да сједини нашу људску природу са својим божанством?

2. На који начин смо и ми понекад попут оних који су 
прихватили царев позив, али из погрешних побуда?

3. Како Исус куца на врата срца и шта жели?
4. Шта је представљено свадбеним рухом и како можемо да 

знамо да ли га носимо или не?
5. Шта значи бити одевен у Христову правду?
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Субота, 2. јун 2018.
Дар прве суботе 
за цркву у Тотукудију, 
у Индији
Индија је земља са око 1,3 милијарде 

становника - по површини седма у свету. 
Њу сачињавају 29 држава и 7 савезних 
територија. Обала Индије се протеже на 
преко седам хиљада километара.

Тотукуди је велики лучки град који лежи 
на источној обали, близу Кањакумари, што 
је најјужнија тачка индијског потконтинента. 

Током 2007. године, браћа из мисије 
Јужноиндијске Уније дошла су у посету неколицини 
браће адвентиста и њиховим породицама који су 
показали велико интересовање за садашњу истину. Након 
слушања и проучавања вести о пробуђењу и реформацији, једанаест душа се 
учланило у Реформни покрет. Дело се ширило, а вест реформације је допрла 
до неколико суседних села. 

Браћа у Тотукудију имају богослужење у изнајмљеном објекту. Упркос 
нашим финансијским ограничењима, успели смо да купимо парче земље 
где бисмо подигли споменик Господу. Да бисмо спровели овај пројекат 
изградње цркве у дело, потребна нам је помоћ Божје деце широм света. 

Ми стога усрдно молимо сву нашу браћу, сестре и пријатеље широм 
света, који цене вест реформације и по њој живе, да буду посебно 
великодушни у даровима за овај подухват. Потребне су нам такође ваше 
усрдне молитве како би овај пројекат могао да буде довршен на славу и 
част Божју.

„На све који верују, Бог је ставио терет подизања цркава, с нарочитом 
сврхом обучавања људи (мушкараца и жена) да се користе својим повереним 
способностима за добробит света, употребљавајући средства која им је Он 
дао на Његову славу. Он је људска бића учинио својим приставима. Они 
треба великодушно и захвално да употребљавају поверена им средства за 
напредак правде и истине. Треба да се користе талентима које им је Он 
поверио у развитку Његовог дела и ширењу Његовог царства.“ – Medical 
Ministry, 315. 

Унапред захвални нашој браћи широм света што су отворили своја срца 
да радосно и великодушно дају прилоге за овај пројекат изградње цркве, 
молимо се такође да Бог обилно благослови све, како би ваше ризнице 
биле пуне, а ваше здравље добро. Амин.

Ваша браћа из Тотукудија
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    Лекција 9      Субота, 2. јун 2018.

Богаташ и Лазар
„А Авраам рече му: ако не слушају Мојсија и пророке, да ко и из 

мртвих устане неће веровати.“ – Лука 16:31.

„Они који се, и поред свог сиромаштва на овом свету, потпуно 
ослањају на Бога и стрпљиво подносе патње и страдања живота, биће 
једног дана далеко узвишенији и срећнији од оних који сада заузимају 
највише положаје у свету, али који свој живот нису посветили Богу.“ – 
Христове очигледне поуке, 227.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 227-238.

Недеља,  27. мај

1. СУДБИНА ЗАПЕЧАЋЕНА ПРИ СМРТИ

а. Која парабола приказује чињеницу да је судбина појединца 
запечаћена пре смрти, а према његовом начину живота? 
Објасни разлику између два човека поменута у параболи и 
представи поуку коју можемо да извучемо из ње. Лука 16:19-21.

_______________________________________________________________________

„У параболи о богаташу и сиромашном Лазару, Христос показује 
да људи у овом животу одлучују о својој вечној судбини... Међутим, 
ако људи овако пружену прилику пропусте, због задовољавања 
својих прохтева и жеља, онда се сами одвајају од вечног живота. 
Никакво накнадно време милости (после смрти) неће им бити дано. 
Својим личним избором они су створили непремостив јаз између 
себе и Бога.“ – Христове очигледне поуке, 227.

б. Шта се на крају догодило с богаташем и просјаком? Лука 
16:22.

_______________________________________________________________________

„Сиромах је на овом свету патио из дана у дан, али је своју патњу 
стрпљиво и мирно подносио. Онда је дошло време да умре и буде 
сахрањен. Нико није за њим зажалио, али стрпљењем у својим 
патњама он је, према Христовом сведочанству, издржао пробу своје 
вере. После смрти – у параболи је приказано тако – као да су га 
анђели однели у Аврамово наручје.“ – Христове очигледне поуке, 229.
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Понедељак,  28. мај

2. ИСПРАВЉАЊЕ ПОГРЕШНИХ ИДЕЈА
а. Које је веровање многих својих слушалаца- иако погрешно-

Исус искористио како би их поучио важним истинама? У 
судбини богаташа, коју је истину Исус приказао? Лука 
16:23,24.

„У овој параболи Исус сусреће људе на њиховом сопственом 
тлу. Многи од присутних, који су слушали ово Христово излагање, 
држали су се учења о такозваном загробном животу – о свесном 
стању умрлих у периоду између смрти и васкрсења. Спаситељ је 
познавао њихова схватања, па је своју параболу обликовао тако 
да би им посредством оваквог расплета, какав су они унапред 
очекивали, утиснуо у мисли значајне истине. На овај начин, Он 
је пред своје слушаоце ставио огледало у коме су могли да виде 
себе и свој прави однос према Богу. Искористио је схватање које је 
преовладавало код присутних да би истакао мисао коју је нарочито 
желео да предочи свима – да ниједног човека не треба вредновати 
по ономе што има јер му је све то у ствари само позајмљено од 
Бога. Злоупотребом ових дарова, највећи богаташ, или пак геније 
у интелектуалном погледу, спушта се ниже од најсиромашнијих и 
најнапаћенијих људи који љубе Бога и уздају се у Њега.“ – Христове 
очигледне поуке, 230.

б. Шта Библија учи о стању тела и душе у тренутку смрти? 
Проповедник 9:5,6; Псалам 146:2-4; Јован 11:11.

„Мој ум је често био мучен узалудним напорима да учење о 
награђивању вечним блаженством, или пак кажњавањем у тренутку 
смрти, усклади с несумњивом чињеницом о будућем васкрсењу 
и суду. Ако покојникова душа у тренутку смрти одлази у вечно 
блаженство, или у вечне паклене муке, чему онда васкрсење овог 
ништавног и распадљивог тела?

„Ова нова и дивна истина открила ми је разлог због којег су 
надахнути писци Библије толико истицали васкрсење тела – зато 
што целокупно покојниково биће спава у гробу. Сад сам јасно 
схватила да је наш ранији став, о том питању, био погрешан.“ – Life 
Sketches, 49, 50.

ц. Какав одговор даје Аврам из приче, на богаташеву молбу? 
Лука 16:25.

„Шта су муке садашњег времена наспрам коначне, вечне славе?“ 
– The Signs of the Times, December  10, 1885.
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Уторак,  29. мај

3. ЗАУВЕК ИЗГУБЉЕНА ПРИЛИКА
а. Коју је додатну потешкоћу констатовао Аврам у овом 

илустративном разговору? Лука 16:26.

„Питање ’како умрети’, веома је озбиљно, али питање ’како 
живети’ - далеко је озбиљније. За сваку мисао, за сваку реч и за 
све што учинимо у животу мораћемо да дамо одговор пред Богом. 
Оно што од себе учинимо сада, у време кушања и проверавања, 
то морамо да останемо кроз сву вечност. Смрт доноси распадање 
тела, али ни у чему не мења карактер. Ни Христов долазак неће да 
измени наш карактер, него ће само да утврди чињеницу да је свака 
могућност за промену заувек прошла.“ – V Сведочанство, 441.

б. Коју бригу, раније сасвим занемарену, богаташ сада изражава? 
Лука 16:27,28. Да ли је Бог оставио нешто недовршено у процесу 
спасавања?

„На богаташеву молбу да се његовој браћи пошаљу накнадни 
докази, јасно је речено да се они не би дали убедити чак ни 
таквим доказима какве је он захтевао. Својим захтевима, он је на 
индиректан начин добацио прекор самом Богу. То је звучало исто 
тако као да Му је отворено пребацио: 'Да си ме више и темељитије 
опомињао, ја данас не бих био овде.' У параболи је приказано као 
да Аврам у свом одговору на богаташеву молбу каже: 'Твоја браћа 
су довољно опомињана. Њима је дата светлост, али они не желе 
да је виде, истина им је јасно изложена, али они неће да чују.'“ – 
Христове очигледне поуке, 231, 232.

„Када је Бог овом свету даровао Христа, у том једном дару дао 
је сва блага неба. Није ускратио ништа. Он не може да учини више 
од онога што је већ учинио како би људе навео на покајање. Он 
нема никаква резервна средства за њихово спасење.“ – The Review 
and Herald, September  17, 1901.

ц. Шта треба да нас освести док посматрамо стање у данашњем 
свету? Јаков 4:14; II Коринћанима 6:2.

_______________________________________________________________________

„Бог... трпи људе све док и последњи извор који би их навео на 
покајање не буде исцрпљен. Међутим, Његово стрпљење ипак има 
границе.“ – The Review and Herald, September 17, 1901.

„Пођи одмах, док време милости још увек траје; пођи у признању 
и скрушена срца јер Бог радо прашта и једва чека да Му се вратиш. 
Не усуђуј се да пропустиш још једну могућност.“ – V Свед., 331.           
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Среда,  30. мај

4. БРОЈНА УПОЗОРЕЊА ОДБАЧЕНА
а. Које сведочанство је јеврејски народ најпре одбацио, а које 

даље доказе је Исус најавио да ће да одбаци? Лука 16:29-31; 
Јован 5:46,47.

„'Ако не слушају Мојсија и пророке, да ко и из мртвих устане 
неће веровати' (Лука 16:31). Ове речи су се обистиниле у историји 
јеврејског народа. Христово последње чудо, којим као да је крунисао 
сва претходно учињена чудеса, било је васкрсење Лазара из Витаније, 
који је већ четири дана био у гробу. Јеврејима је на овај начин пружен 
најнепобитнији доказ о Спаситељевом божанству, али они су и тај 
доказ одбацили. Лазар је устао из мртвих и пружио им своје лично 
сведочанство о Христовој сили, али су они отврднули својим срцем 
за сваки доказ, па су чак помишљали да и Лазара убију, као таквог 
сведока. (Јован 12:9-11).“ – Христове очигледне поуке, 232.

б. Који су духовни благослови били дати Јеврејима? Римљанима 
9:3-5. За какву су злоупотребу тих дарова многи од њих били 
криви? Лука 12:21.

„Кад је Исус испричао параболу о богаташу и сиромашном 
Лазару, многи из јеврејског народа налазили су се у бедном стању 
поменутог богаташа; били су себични и употребљавали Божја 
добра за лична задовољства припремајући се за пресуду: 'Измерен 
си на мерила, и нашао си се лак' (Данило 5:27). Богаташ је био 
почаствован свим овоземаљским и духовним благодатима, али он 
је одбио да буде Божји сарадник у правилној употреби и примени 
ових благослова.“ – Христове очигледне поуке, 234.

ц. Како и ми можемо бити у опасности да учинимо исту грешку? 
Приче 14:31; Захарија 7:10.

„Ако нам Бог даје много овоземаљских добара, то не чини да 
бисмо их себично нагомилавали, или да бисмо жудели за још већим 
добитком, већ да бисмо драговољно давали онима који нису толико 
изобилно благословљени. Ништа толико не крепи дух као радосно 
и драговољно давање благослова којима нас је Бог даровао. Призор 
добра учињеног на овај начин и свест да су Господњи благослови 
савесно употребљени оживљавају душу.“ – The Review and Herald, 
September  27, 1902.

„Исти пожртвовани дух, који је платио високу цену нашег 
откупљења, треба да борави у срцу свакога ко постаје судеоник у 
том небеском дару.“ – Lift Him Up, 278.
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Четвртак,  31. мај

5. ОПАСНОСТ ОД САМОПОУЗДАЊА

а. Какво самопоуздање је било одлика изабраног Божјег народа 
у Исусово време? Јован 8:33. Када су они разумели Његову 
опомену?

„Кад се на Јерусалим сручила страшна несрећа, кад су умирали 
од глади и свих мука које су их снашле, они су се сетили ових 
Христових речи и разумели параболу. Све ове патње и страдања они 
су сами проузроковали занемаривши да Богом даном светлошћу и 
знањем обасјају свет.“ – Христове очигледне поуке, 236.

б. Која слична обмана погађа и лаодикејце? Откривење 3:16,17.

„И данас, у свету, постоје људи који су праведници у сопственим 
очима. Они нису прождрљивци ни пијанице, нису ни неверници, 
али желе да живе за себе, а не за Бога. Он није у њиховим мислима 
и зато се они сврставају у незнабошце. Кад би им и било могуће да 
уђу на врата у Божји град, они не би имали никакво право на дрво 
живота јер кад су Божје заповести, са свим обавезама и захтевима, 
биле стављене пред њих, они су рекли: 'Не!' Они нису служили 
Богу овде на земљи, зато неће моћи да му служе ни на другом свету. 
Они не би могли да живе у Божјем присуству мислећи, при том, да 
је на неком другом месту боље.

„Учити од Христа значи прихватити Његову милост, која 
представља Његов карактер. Међутим, они који не цене драгоцене 
прилике и свете утицаје, који су им понуђени на Земљи, и не 
искористе их на прави начин, нису подесни да учествују у хваљењу 
Бога на небу.“ – Христове очигледне поуке, 237, 238.

Петак,  1. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Коју поуку пружа ова парабола о животу два човека?
2. Како је Аврамов одговор открио богаташев проблем?
3. Шта је подразумевао богаташев захтев у погледу његове браће?
4. Шта ова парабола учи о тренутним приликама?
5. Самоправедни чланови цркве нису неверници. Зашто су ипак 

уврштени међу безбожнике?
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Лекција 10   Субота, 9. јун 2018.

Милостиви Самарјанин
„Благо милостивима, јер ће бити помиловани.“ – Матеј 5:7.

„У причи о милостивом Самарјанину, Христос је открио природу 
истинске вере. Он је практично показао да се вера не састоји ни у 
каквом систему, прописаном начелима или обредима, него у делима 
љубави, у великодушном помагању другима и у истинској доброти.“ – 
Жеља векова, 482.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 339-353; 
    Мисли са Горе блаженства, 19, 20.

Недеља,  3. јун

1. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ВЕЧНОГ ЖИВОТА

а. Како је Исус одговорио на закониково питање о томе како 
може да наследи вечни живот? Лука 10:25,26.

_______________________________________________________________________

„Услови спасења су увек исти. Живот - вечни живот - намењен 
је онима који су послушни Божјим заповестима. Савршена 
послушност, откривена у мислима, речима и делима, и сада је 
неопходна исто као и кад је законик упитао Христа: 'Шта ћу чинити 
да добијем живот вечни?'“ – That I May Know Him, 299.

б. Који закон је споменуо законик и како му је Исус одговорио? 
Лука 10:27,28.

_______________________________________________________________________

„Законик није био задовољан мишљењем и делима фарисеја. Он 
је свете списе проучавао са жељом да схвати њихово право значење. 
Био је животно заинтересован за овај предмет и зато је искрено 
упитао: 'Шта ћу чинити?' (Лука 10:25). У своме одговору, што се 
тиче самог захтева закона, Он је заобишао масу церемонијалних и 
обредних прописа, јер им није придавао велику важност. Међутим, 
истакао је два велика начела о којима виси сав закон и пророци.“ – 
Христове очигледне поуке, 340.
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Понедељак,  4. јун

2. ЗАПОСТАВЉАЊЕ НАШЕГ БЛИЖЊЕГ

а. Које питање је законик касније упутио Исусу наводећи Га да 
исприча причу? Лука 10:29. Ко је данас наш ближњи?

„Сваки човек којем затреба наша помоћ, наш је ближњи. Наш 
ближњи је свака душа која је рањена или пак угрожена од сотоне. 
Наш ближњи је свака душа која по стварању и по искупљењу 
представља Божје власништво...

„Наши ближњи нису само они с којима смо везани посебним 
пријатељством или они који припадају нашој Заједници и који 
мисле као ми. Наши ближњи су сви припадници људског рода. 
Треба да чинимо добро свим људима, а посебно онима који су с 
нама у вери. Ми треба свету да покажемо примером шта значи 
држати Божји закон, љубећи Бога изнад свега а ближњега као 
самога себе.“ – Мој живот данас, 254.

б. Какав став имају многи људи данас показујући да не воле 
свог ближњег? Кога они подражавају? I Мојсијева 4:9.

_______________________________________________________________________

„Пречесто се испољава дух оличен у ставу: 'Зар сам ја чувар брата 
својега?' 'Да', рече анђео, 'ти си чувар брата својега. Ти си дужан да 
будно водиш бригу о свом брату, да ти је заиста стало до његовог 
добра и да гајиш наклоност и љубав према њему. Зближите се! 
Зближите се!' Божја је намера да човек буде простосрдачан, искрен, 
неизвештачен, благ, смеран и једноставан. То су начела неба и то 
Бог тражи од нас. Ипак, несрећни човек, склон греху, тежи сасвим 
супротно – да бира сопствени пут и да сву своју пажњу усредсреди 
само на себе и своје личне интересе.“ – I Сведочанство, 105, 106.

ц. Како знамо да такав став није божански? Римљанима 14:7.
_______________________________________________________________________

„Сваки чин нашег живота другима доноси добро или зло. Наш 
утицај усмерава људе навише или наниже; они га осећају, равнају 
се по њему и слично поступају.“ – II Сведочанство, 143.

„Својим несвесним утицајем можемо друге да охрабримо и 
ојачамо или пак да их обесхрабримо и одагнамо од Христа и 
истине“ – Пут Христу, 111.
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Уторак,  5. јун

3. ПРАВИ БЛИЖЊИ ОТКРИВЕН
а. Где је човек из приче упао међу разбојнике? Ко је прошао 

покрај стазе и оставио га полумртвог? Лука 10:30-32.

„Путујући из Јерусалима за Јерихон, овај путник је морао да 
прође кроз део јудејске пустиње. Пут је водио кроз једну дивљу 
и стеновиту клисуру, која је била стециште разбојника и често 
представљала право поприште насиља. Ту је споменути путник 
био нападнут, опљачкан  и остављен поред пута полумртав. Док је 
он тако лежао, путем је, поред њега, прошао један свештеник. Он 
је угледао човека како се сав изубијан и у ранама ваља у сопственој 
крви, али га је оставио не указавши му никакву помоћ. Једноставно, 
'видевши га прође.' Не задуго после тога, истим путем је наишао 
и један Левит. Радознао да види шта се то догодило, зауставио се 
и бацио поглед на страдалника. Био је потпуно осведочен шта би 
требало да учини, али је то била непријатна и незахвална дужност. 
'Камо среће', помислио је у себи, 'да нисам ни наишао овуда и да 
нисам морао да видим овог израњављеног човека.' Успео је да 
убеди себе да се читав случај њега, ипак, не тиче, те и он само 
'видевши прође.'“ – Христове очигледне поуке, 341, 342.

б. Ко се смиловао рањеном човеку и шта је за њега учинио? Лука 
10:33-35.

„И свештеник и Левит су тврдили за себе да су веома побожни 
људи, али је Самарјанин показао да је заиста био обраћен. Ни за 
њега, исто као ни за свештеника и Левита, ова дужност није била 
нимало пријатна, али је он и срцем и делима показао да је био у 
складу с Богом...

„Ипак су и свештеник и Левит, занемаривши задатак који је 
Господ управо њима поверио, препустили омрзнутом и презреном 
Самарјанину да укаже људску помоћ и пажњу једном њиховом 
сународнику.“ – Христове очигледне поуке, 342-344.

ц. Кога је законик препознао као правог ближњег? Како је он 
одговорио? Лука 10:36,37.

„Законик у датој поуци није нашао ништа што би заслужило критику, 
а његових предрасуда у погледу Христа нестало је. Међутим, свој 
национални презир и нетрпељивост према Самарјанима још није био 
довољно савладао да би, одајући признање за ово заиста племенито 
дело, могао да изговори похвално и саму реч 'Самарјанин'.“ – 
Христове очигледне поуке, 343.
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Среда,  6. јун

4. САВЛАДАВАЊЕ ПРЕДРАСУДА

а. Зашто је законик одговорио управо на тај начин? Какав став 
су Јевреји гајили према Самарјанима? Јован 4:9; 8:48,49.

„Велика разлика између Јевреја и Самарјана састојала се у 
самом исповедању вере - у питању шта представља истинско 
поштовање Бога. Фарисеји о Самарјанима нису могли да изговоре 
ниједну лепу реч, већ су их обасипали најогорченијим клетвама. 
Међусобна одвратност између Јевреја и Самарјана била је толика 
да се жена Самарјанка запрепастила кад је Христос затражио од ње 
гутљај воде.“ – Христове очигледне поуке, 344.

б. Какав је пример Христос оставио служећи онима који су били 
других националности? Дела 10:38. Какву поуку можемо да 
извучемо из овог учења? Матеј 23:8 (последњи део). 

„За време своје земаљске мисије, Христос је почео да руши 
зид поделе који је био подигнут између Јевреја и незнабожаца, да 
би спасење могло да се проповеда целокупном човечанству. Иако 
је био Јеврејин, Он се радо дружио са Самарјанима одбацујући 
фарисејске обичаје Јевреја у погледу тог презреног народа. Спавао 
је под њиховим кровом, јео за њиховим столом и поучавао их на 
њиховим улицама.“ – Дела апостола, 13.

„Никаква разлика, која се прави на рачун националне, расне, 
сталешке или класне припадности, пред Богом не постоји. Он такве 
разлике, као Творац људског рода, уопште не признаје. Сви људи, 
по самом стварању и по свом настанку, сачињавају једну породицу 
и једнаки су по искупљењу.“ – Христове очигледне поуке, 349.

ц. Како су ученици касније показали да су победили своје 
предрасуде према другим народима? Дела 8:25; 17:24-27.

„Тако је Христос настојао да своје ученике поучи истини да 
у Божјем царству не постоје територијалне границе, касте нити 
аристократија и да морају да иду у све народе носећи им поруку 
о Спаситељевој љубави. Они су тек касније потпуно схватили да 
је Бог учинио 'да од једне крви сав род човечији живи по свему 
лицу земаљском, и поставио је унапред одређена времена и међе 
њиховог живљења: да траже Господа, не би ли Га барем опипали 
и нашли, премда није далеко ни од једног нас' (Дела 17:26,27).“ – 
Дела апостола, 13.
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Четвртак,  7. јун

5. ДОПИРАЊЕ ДО ОНИХ КОЈИ СУ У ПОТРЕБИ

а. Шта Исус жели да научимо из приче о милостивом Самарјанину? 
Лука 10:36,37; Римљанима 12:20,21.

„Ми можемо да тврдимо да смо Христови следбеници и да 
верујемо у сваку истину садржану у Божјој Речи, али то ништа не 
користи нашим ближњима, ако ми своју веру не уносимо у наш 
свакодневни живот. Само исповедање вере ми можемо да уздижемо 
до неба, али то само по себи неће да спасе ни нас ни наше ближње, 
ако не будемо хришћани на делу. Прави пример биће свету од 
користи више него све што исповедамо само речима.“ – Христове 
очигледне поуке, 347.

б. Како Он жели да ми помажемо људима око нас? Матеј 7:12; 
10:8.

„Ми морамо да имамо срце спремно да предосети потребе, 
бриге, бол и потешкоће других. Морамо да будемо у стању да се 
просто унесемо у животне радости и патње високих и ниских, 
богатих и сиромашних. 'За бадава сте добили', каже Христос, 'за 
бадава и дајите' (Матеј 10:8). Свуда око нас се налазе сироте и 
намучене душе којима делима милосрђа и љубазним речима, пуним 
разумевања и саосећања треба да се укаже помоћ.“ – Христове 
очигледне поуке, 349, 350.

„Никад не бисмо смели да прођемо поред душе која је у невољи, 
а да не покушамо да јој пружимо утеху којом је и нас саме Бог 
утешио...

„Од наше верности у овом делу зависи не само добробит других, 
него и наша вечна судбина.“ – Христове очигледне поуке, 351, 352.

Петак,  8. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Колико далекосежна треба да буде наша послушност Божјем закону?
2. Ко је наш ближњи? Каква је наша обавеза према њему?
3. Свештеник и Левит су исповедали своју веру и хвалили се њом. 

Шта је Самарјанин имао, а што ова двојица нису?
4. Како је Христос почео да руши зидове предрасуда у свом времену?
5. Ако смо прави хришћани, како ћемо да тежимо да помогнемо својим 

ближњима?
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Лекција 11    Субота, 16. јун 2018.

Када праштати?
„Ако ли не опраштате људима грехе њихове, ни Отац ваш неће 

опростити вама грехе ваше.“ – Матеј 6:15.

„Дух несклон праштању не може ничим да се оправда. Они који су 
немилосрдни према другима показују да ни сами нису учесници у Божјој 
милости која доноси опроштај. Срце Бесконачне Љубави привлачи 
срце заблуделог управо захваљујући праштању. Божанска самилост се, 
попут набујале реке, улива у душу грешника, а из ње у душе других или 
друге душе.“ – Христове очигледне поуке, 216

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 209-217.

Недеља,  10. јун

1. МОРАМО БИТИ ТРПЕЉИВИ

а. Коју поуку је Христос покушао да пружи Петру по питању 
његовог схватања о праштању? Матеј 18:21,22.

„Рабини су давање опроштаја, кад је у питању увреда, ограничили 
на само три пута. Петар је, мислећи да следи Христово учење, хтео 
да повећа на седам – број који је означавао савршенство. Међутим, 
Христос је учио да нама никад не сме да досади да опраштамо.“ – 
Христове очигледне поуке, 209.

б. Како треба да се опходимо према онима који нам чине неправду? 
Зашто? Лука 17:3; Галатима 6:1.

„Веома често се догађа да – кад се неправедни поступци или 
увреде стално понављају и кад кривац призна своју грешку – 
увређеном досади праштање и просто се умори од тога...

„Ако су твоја браћа грешила, опрости им... Не треба више да 
говориш... Не верујем да је то признање било искрено. С каквим 
правом ти изричеш суд о њима као да имаш моћ да читаш срца?... 
И не само седам пута, него седамдесет пута по седам – управо 
онолико често колико и Бог теби опрашта.“ – Христове очигледне 
поуке, 215.
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Понедељак,  11. јун

2. ОПРОШТЕН ОГРОМАН ДУГ

а. У причи о дужницима, каква је судбина чекала слугу који је 
свом цару много дуговао? Матеј 18:23-25.

б. Како је цар одговорио на молбу слуге за милост? Матеј 
18:26,27.

„Царево великодушно праштање дуга представља Божје праштање 
сваког греха. У параболи приказан цар, који ганут милосрђем опрашта 
дуг своме слуги, представља Христа. Човек је, због свог преступа, био 
под осудом прекршеног закона. Он сам никако није могао да се спасе. 
Због тога је Христос дошао на овај свет, заоденуо своје божанство 
људском природом и дао свој живот – Праведник за неправеднике. Он 
је дао себе за наше грехе и сада свакој души бесплатно нуди опроштај 
који је платио својом крвљу. 'Јер је у Господа милост, и велик је у 
Њега откуп' (Псалам 130:7).“ – Христове очигледне поуке, 210.

ц. Будући да смо од Христа примили изобилан опроштај за 
наше грехе, под какву нас обавезу тај опроштај ставља? I 
Јованова 4:11; Матеј 10:8.

„Нема греха који (Бог) неће да опрости у Господу Исусу Христу. 
Ово је грешникова једина нада и ако се искреном вером буде ослањао 
на њу, он може да буде сигуран у опроштај – потпун и бесплатан. 
Постоји само један пут који је приступачан свима; и на том путу 
покајничку, понизну душу очекује богат и обилан опроштај, а 
најмрачнији греси бивају опроштени.“ – The Faith I Live By, 102.

„Ми и сами све дугујемо милости коју нам Бог неограничено 
даје. Милост у Божјем завету нас чини Божјом децом. Спаситељева 
милост је омогућила наше избављење, наш духовни препород и 
наше духовно уздизање до те мере да постанемо сунаследници 
Његове славе. Откривајмо силу ове милости и другима.“ – Христове 
очигледне поуке, 215.

„Дух несклон праштању не може ничим да се оправда. Они који 
су немилосрдни према другима показују да ни сами нису учесници 
у Божјој милости која доноси опроштај. Срце Бесконачне Љубави 
привлачи срце заблуделог управо захваљујући праштању. Божанска 
самилост се, попут набујале реке, улива у душу грешника, а из ње у 
друге душе.“ – Христове очигледне поуке, 216
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Уторак,  12. јун

3. ГАЈЕЊЕ ДУХА НЕПРАШТАЊА

а. Како се слуга, којем је опроштен велики дуг, понео према 
једном од својих другова који му је дуговао мали износ? 
Матеј 18:28-30.

„Кад је дужник, у параболи, молио да му се плаћање дуга 
одложи говорећи: 'Причекај ме и све ћу ти платити', пресуда је 
била опозвана. Сав дуг му је био опроштен. Ускоро иза тога, овај 
дужник је имао прилику да следи пример свога господара који му 
је све опростио. Кад је изашао, срео је једног од својих другова 
који му је дуговао сасвим незнатан износ. Њему је било опроштено 
десет хиљада таланата, а друг је њему дуговао само стотину гроша. 
Међутим,  човек који је и сам био велики дужник и коме је било 
указано толико милосрђе, поступио је са својим дужником на 
сасвим другачији начин. Друг га је преклињао исто тако усрдно 
као што је и он сам малопре молио цара, али је исход био сасвим 
другачији. Онај коме је, мало пре тога, толико опроштено, није 
имао ни милости ни сажаљења. Милосрђе које је њему указано, 
није показао према своме другу.“ – Христове очигледне поуке, 211.

б. Шта је цар учинио када је чуо за овај немилосрдан поступак? 
Матеј 18:31-34. Чему нас ова парабола учи? 

„Свако ко одбија да опрости одбацује тиме сваку наду и сваку 
могућност да и њему буде опроштено.“ – Христове очигледне поуке, 212.

ц. Који узор праштања нам је Христос оставио у свом животу? 
I Петрова 2:23; Лука 23:34. Како ми често посустајемо у 
овом погледу?

„Нама је неопходна Христова љубав да не бисмо почели да 
гајимо непомирљив дух. Немојмо мислити да имамо право да 
ускраћујемо свој опроштај све док они који су нам учинили 
неправду не признају своју кривицу. Ми не смемо да нагомилавамо 
горчину и да њом пунимо срце, док онај кога сматрамо кривим не 
понизи своје срце у признању и покајању... Колико год да су нас 
грубо повредили, не смемо да гајимо горчину нити да сажаљевамо 
себе, већ да, као што се надамо да ће нам бити опроштене увреде 
које смо нанели Богу, и ми опростимо онима који су нам учинили 
зло.“ – Синови и кћери Божје, 142.
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Среда,  13. јун

4. УСЛОВИ ПРИМАЊА ОПРОШТАЈА
а. Које начело праштања је Исус изнео у молитви коју је оставио 

својим ученицима? Матеј 6:12,14,15. На који начин је једино 
могуће истински молити ову молитву?

„Овде је затражен велики благослов, али под одређеним условом. 
Ми смо сами поставили тај услов. Ми смо сами затражили да се Божја 
милост према нама одмерава сразмерно милости коју смо спремни 
да укажемо својим ближњима. Христос изјављује да ће то бити 
прихваћено као правило по коме ће Господ да поступа према нама: 
'Јер ако опраштате људима грехе њихове, опростиће и вама Отац 
ваш небески. Ако ли не опраштате људима греха њихових, ни Отац 
ваш неће опростити вама грехе ваше' (Матеј 6:14,15). Неупоредиви 
услови! Само, колико их мало разумемо или поштујемо?! Један од 
најуобичајенијих грехова, и грех коме се приклањамо с најразорнијим 
последицама, представља гајење непомирљивог духа. Колико њих 
гаје непријатељство или освету и онда долазе и клањају се пред 
Господом тражећи да им буде опроштено онако како они опраштају 
другима! Сигурна сам да уопште не схватају право значење своје 
молитве, јер се иначе не би усудили да је изрекну својим уснама. 
Ми свакога дана и свакога тренутка зависимо од Божје милости и 
праштања; па како онда можемо да гајимо огорченост или злу мисао 
према онима који су грешници као и ми?“ – God’s Amazing Grace, 328.

б. Шта можемо да очекујемо ако према другима будемо испољавали 
дух непраштања, и зашто? Матеј 6:15; 18:34,35.

„Нама се не прашта зато што ми праштамо, већ ће нам бити 
опроштено онако као и ми што праштамо. Темељ сваког опроштаја 
налази се у незаслуженој Божјој љубави, а ми својим ставом према 
другима показујемо да ли се та љубав уселила у нас. Зато Христос 
каже: 'Каквим судом судите, онаквим ће вам се судити; и каквом 
мером мерите, онаквом ће вам се мерити' (Матеј 7:2).“ – Христове 
очигледне поуке, 217.

ц. Како можемо другима да покажемо прави опроштај? Ефесцима 
4:32.

„Нека саосећање и милосрђе које је Христос испољавао у 
свом животу буде пример и нама како да поступамо са својим 
ближњима.“ – Мој живот данас, 257.
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Четвртак,  14. јун

5. ЉУБАВ НАС ПОДСТИЧЕ НА ОПРОШТАЈ

а. Какву је размену Христос учинио за нас? I Петрова 3:18.
_______________________________________________________________________

„Према Христу се поступало онако како ми заслужујемо да се 
према нама поступа, да би се према нама поступало онако како 
Он заслужује. Био је осуђен због наших греха, у којима није имао 
никаквог учешћа, како бисмо ми били оправдани Његовом правдом, 
у којој нисмо имали никаквог учешћа. Пристао је на смрт која је 
нама припадала, да бисмо ми имали живот који је припадао Њему. 
'И раном Његовом ми се исцелисмо' (Исаија 53:5).“ – Жеља векова, 
12, 13.

б. Шта Он тражи да Му заузврат дамо? Јован 13:34.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Често вам је неопходно Христово праштање. Стално зависите 
од Његове самилости и љубави, па ипак много пута пропуштате 
да према другима покажете онај дух који Он стално испољава 
према вама. Да ли осећате терет одговорности и бриге за онога 
који је одлутао на забрањене стазе? Да ли сте га опоменули у духу 
љубави? Јесте ли плакали због њега и молили се за њега и с њим? 
Јесте ли нежним речима и љубазним поступцима показали да га 
заиста љубите и желите да га спасете?“ – V Сведочанство, 576, 577.

Петак,  15. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Какав треба да буде наш став када нас брат или сестра повреде 
неколико пута, а затим кажу да им је жао? Зашто?

2. Шта морамо да научимо да трпимо код других? Ако не можемо 
да трпимо своју браћу и сестре, шта то говори о нама?

3. Ако нам они који су нас повредили не признају то што су 
учинили, шта треба да урадимо? Зашто?

4. Шта нам недостаје када не можемо да опростимо другима?
5. Како можемо да покажемо саосећање и Христов опроштај 

према онима који су застранили?
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Лекција 12   Субота, 23. јун 2018.

Дела говоре гласније од речи
„Боље је да не заветујеш, неголи да заветујеш па не испуниш.“ – 

Проповедник 5:5.

„Божански позив: 'Иди и ради данас у моме винограду' никад не смемо 
да одбијемо. 'Данас ако глас Његов чујете, не будите дрвенастих срца' 
(Јеврејима 4:7). Опасно је одлагати послушност јер можда никад више 
нећете чути позив.“ – Христове очигледне поуке, 247.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 238-249.

Недеља,  17. јун

1. ПИТАЊЕ АУТОРИТЕТА

а. Које питање су свештеници и поглавари поставили Христу? 
Матеј 21:23.

_______________________________________________________________________

„Поглавари (Израиља) су имали пред собом знаке (Исусовог) 
месијанства. Сада су одлучили да не траже знаке Његовог 
ауторитета, већ да извуку неко признање или изјаву на основу које 
би могли да Га осуде…

„Надали су се да ће Он да каже да има власт од Бога. Хтели су 
да оповргну то Његово тврђење.“ – Жеља векова, 568.

б. Уместо тога, којим питањем им је узвратио Христос, и какав 
је одговор добио? Матеј 21:24-27.

„Расправљајући с рабинима, Христос није имао намеру да 
понизи своје противнике. Није Му било мило што су се нашли у 
незгодном положају. Хтео је да им пружи једну значајну поуку. Он 
је поразио своје непријатеље дозволивши да се ухвате у мрежу 
коју су били Њему поставили. Признајући своје незнање у погледу 
карактера Јовановог крштења, они су Му дали прилику да говори, а 
Он је искористио ту прилику указујући им на њихово стварно стање 
додајући тиме још једну опомену многим већ датим опоменама.“ 
– Жеља векова, 569.
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Понедељак,  18. јун

2. ПАРАБОЛА О ДВА СИНА

а. Кроз коју је параболу Христос открио тајне срца свештеника 
и поглавара? Матеј 21:28-31 (први део). 

_______________________________________________________________________

б. Ко је био ближи Божјем царству од јеврејских поглавара? 
Матеј 21:31 (последњи део),32.

„Што год је учињено из чисте љубави, ма колико то било 
незнатно у очима људи, доноси обилан плод, јер Бог више гледа 
на то с каквом љубављу неко нешто чини, него колико чини.“ – II 
Сведочанство, 145, 146.

„У Божјим очима није толико значајна величина резултата које 
остварујемо, колико наше побуде. Он више цени доброту и верност, 
него величину оствареног дела.“ – II Сведочанство, 571, 572.

ц. Како и ми можемо да будемо као старији син, из параболе о 
два сина? I Јованова 3:7; Јаков 4:17. 

„Многи и данас тврде да држе Божје заповести, али у њиховом срцу 
нема Божје љубави и зато и не могу да је пренесу на друге. Христос 
их позива да се уједине с Њим, у Његовом делу спасавања света, али 
они се задовољавају само тиме да кажу: 'Хоћу, Господару!' Они то 
кажу, али не полазе на посао. Они не сарађују с људима који заиста 
раде на делу Божјем. Они су нерадници. Слично неверном сину, они 
дају лажна обећања Богу... Својим исповедањем, они тврде да су деца 
Божја, али својим животом и карактером поричу ово сродство. Они 
се не потчињавају вољи Божјој и живе лажним животом.

„Они су спремни да изврше дата обећања само онда када се од 
њих не тражи никакво одрицање, али кад се тражи нека жртва - 
кад треба да се понесе крст - они се повлаче. Тако и сама свест о 
осећању дужности ишчезава, а кршење Божјих заповести постаје 
навика. Ухо може да чује Божју Реч, али је духовне снаге поимања 
сасвим нестало. Срце је потпуно отврднуло, а савест отупела.

„Не мисли да служиш Христу само зато што према Њему не 
испољаваш отворено непријатељство. На тај начин можемо само 
да обмањујемо сопствену душу. Ускраћујући Богу оно што нам је 
дано с циљем да се употреби у Његовој служби, било то време, 
новац или неки други дар који нам је поверен, ми радимо против 
Њега.“ – Христове очигледне поуке, 245, 246.
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Уторак,  19. јун

3. ЈЕСМО ЛИ ПРИХВАТИЛИ ПОЗИВ?

а. Којим Спаситељевим позивом ће многи бити прокушани? 
Матеј 21:28.

„Заповест: 'Иди и ради данас у винограду моме', представља 
проверу искрености за сваку душу. Хоће ли се обећања дата на речима 
потврдити и одговарајућим делима? Хоће ли позвани искористити 
све своје знање и способности, радећи верно и без икаквих себичних 
побуда за Власника винограда? – Христове очигледне поуке, 247.

б. Који посао Господ има за свакога од нас? Шта је укључено у 
то дело? II Петрова 1:2-7.

„Ако верно обрађујеш виноград своје душе, Бог ће те учинити 
својим сарадником не само за себе, него и за друге. Приказавши 
овде Заједницу својим виноградом, Христос није хтео да каже 
да сву љубав и све своје напоре треба да посветимо само нашим 
члановима. Виноград Господњи треба стално да се проширује. 
Он жели да се његови огранци и лозе пружају по свим крајевима 
земље. Пошто смо захваљујући Божјој милости примили поуке 
како се негују ове драгоцене биљке, дужни смо да стечено знање 
преносимо и на друге. На тај начин можемо да проширујемо 
Господњи виноград. Бог чека на доказ наше вере, наше љубави и 
нашег стрпљења.“ – Христове очигледне поуке, 248.

ц. Ко је наш највећи узор у овом делу? Псалам 40:8.

„Угледајмо се на Христов живот. Ставивши се на чело људског 
рода, Он је верно служио своме Оцу показујући личним примером 
шта сваки Његов син може и мора да буде. Послушност коју је 
Христос показао, Бог и данас тражи од сваког људског бића. Христос 
је служио своме Оцу с љубављу и драговољно. 'Хоћу чинити вољу 
Твоју, Боже мој', рекао је Он, 'и закон је Твој мени у срцу' (Псалам 
40:8). Да би испунио задатак ради којег је дошао на овај свет, Он 
ниједну жртву није сматрао превеликом, ниједан напор претешким. 
Кад Му је било тек дванаест година рекао је: 'Зар не знате да мени 
треба у оном бити што је Оца мог?' (Лука 2:49). Он је позив: 'Иди 
данас ради у винограду моме' послушао и речима и делима. 'Јело је 
Моје', нагласио је Он, 'да извршим вољу Оног који Ме је послао, и да 
свршим Његов посао' (Јован 4:34).“ – Христове очигледне поуке, 248, 249.
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Среда,  20. јун

4. УЛАЖИМО НАШЕ НАЈБОЉЕ У ЊЕГОВО ДЕЛО

а. Док радимо за Господа, до које мере Он жели да се предамо 
Њему? I Солуњанима 5:23.

„Свака наша служба тражи да јој се несебично и у потпуности 
предамо. Најскромнија дужност извршена искрено и несебично, 
дража је Богу и од највећег дела запрљаног користољубљем и 
саможивошћу. Он гледа колико ми негујемо Христов дух, у коликој 
мери у свом раду испољавамо сличност с Његовим карактером. 
За Њега је љубав и верност испољена у раду битнија него и сама 
чињеница колико смо урадили.“ – Христове очигледне поуке, 367.

„Онај ко истински воли и боји се Бога, трудећи се са јединим 
циљем да твори Његову вољу, ставиће своје тело, свој ум, своје срце, 
своју душу и своју снагу у службу Богу... Они који су одлучили да 
учине Божју вољу својом властитом морају да служе и да угађају 
Богу у свему.“ – In Heavenly Places, 190.

б. Када је Господ задовољан? Марко 1:11; Јован 8:29; 14:21; 15:10.

„Не би требало да држимо заповести само да бисмо обезбедили 
живот у рају, већ да бисмо удовољили Ономе који је умро како 
би спасао грешника од казне за преступ Очевог закона... Тужна 
је одлука да следимо Христа издалека, колико год је то могуће, 
прилазећи рубу пропасти, колико год је то могуће, а да у њу не 
упаднемо.“ – Christ Triumphant, 77. 

„Изградњом карактера у свакој фази свог живота, треба да 
угодите Богу. Ви то можете да постигнете. Енох је угодио Богу 
иако је живео у времену велике изопачености. И данас, још увек 
може да се нађе по неки Енох.“ – Христове очигледне поуке, 293.

ц. Каква врста службе је Богу мрска? Матеј 15:8,9.

„Неки, који тврде да љубе Исуса, су варалице и сва њихова 
религија само је служба на уснама. Она не доводи до промене 
карактера. Она не открива унутрашње деловање милости. Они 
не показују да су икада учили у Христовој школи кротости и 
понизности срца. Они ни животом ни карактером не показују да 
носе Христов јарам или Његово бреме. Они досежу стандард који 
су поставили људи, а не онај који им је откривен у Божјој Речи.“ – 
This Day With God, 299.



66 Библијске лекције, април – јун 2018.

Четвртак,  21. јун

5. БЛАГОСЛОВ ПОТПУНОГ ПРЕДАЊА

а. Која су дивна обећања дата онима који служе Господу у делу 
и у истини? Јован 14:23; Матеј 7:24,25.

_______________________________________________________________________

„О онима који Му верно служе, Господ каже: 'Ти ће Ми бити 
благо... у онај дан кад Ја учиним, и бићу им милостив као што 
је отац милостив свом сину који му служи' (Малахија 3:17).“ – 
Христове очигледне поуке, 249.

„Док верујемо у Христову спасоносну силу, сва вештина и 
лукавство палих војски не могу да нам науде. Небески анђели су 
стално покрај нас да нас воде и да нас штите. Бог је одредио да 
Његова спасоносна моћ буде с нама и да нас оспособи да чинимо 
сву Његову вољу. Ухватимо се за та обећања и ценимо их свакога 
тренутка. Верујмо да Бог заиста мисли оно што каже...

„Држећи се силе која нам се ставља на дохват руке, ми стичемо 
наду и то тако снажну, да се у потпуности ослањамо на Божја 
обећања; а захваљујући могућности која нам се пружа у Христу, 
ми постајемо синови и кћери Божје...

„Човеку је зајамчена предност да постане Божји наследник и 
сунаследник Христов. Онима који су се уздигли на тај ниво откривена 
су неизмерна блага Исуса Христа, хиљаду пута вреднија од богатства 
овога света. И тако је, по заслугама Исуса Христа, смртни човек 
уздигнут до заједништва с Богом и Његовим љубљеним Сином.“ – 
In Heavenly Places, 31.

Петак,  22. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Иако Христос није намеравао да понизи рабине, шта је била 
сврха Његовог одговора на њихово питање?

2. Шта нас наводи да одустанемо од служења Христу, попут 
старијег сина у параболи о два сина?

3. Како можемо да следимо пример послушности који нам је 
Христос оставио док је био на овој земљи?

4. Како једино можемо да будемо извршиоци Речи, а не само они 
којима је служба на уснама?

5. Шта нам је могуће док верујемо у Христову силу која спасава?
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Лекција 13   Субота, 30. јун

Сусрет са жеником
„Стражите дакле; јер не знате кад ће доћи господар од куће... Да 

не дође изненада и да вас не нађе, а ви спавате.“ – Марко 13:35,36.

„Карактер се обично открива у некој кризи. Кад се око поноћи 
зачуо озбиљан глас: 'Ето женика где иде, излазите Му у сусрет!', и 
кад су успаване девојке биле пробуђене из свог сна, показало се ко је био 
спреман за овакав развој догађаја. Све су девојке биле изненађене, али 
су мудре биле спремне за овакво изненађење, а остале су се показале 
неспремним.“ – Христове очигледне поуке, 376.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 371-384.

Недеља,  24. јун

1. ПАРАБОЛА ЗА НАШЕ ВРЕМЕ

а. Са ким Господ упоређује небеско царство? Матеј 25:1,2.
_______________________________________________________________________

„Једног предвечерја је Христос остао да седи са својим 
уценицима на Маслинској гори, кад је сунце већ било ишчезло иза 
брда, а вечерње сенке почеле да застиру небо. На видику, ничим 
неометаном за њихов поглед, указала се блистава, осветљена кућа, 
очигледно припремљена за неку свечаност. Светлост упаљених 
светиљки, која је блистала са свих прозора и врата, као и понашање 
окупљених, у атмосфери општег ишчекивања, говорило је да 
свадбена поворка тек што није наишла...

„Док је Христос посматрао друштво које је очекивало долазак 
женика, испричао је својим ученицима параболу о десет девојака, 
илуструјући њиховим доживљајем искуство Заједнице која ће да 
живи управо пред Његов повратак.

„Ове две групе девојака, које су се у свом очекивању женика 
показале међусобно различите, такође представљају две групе 
оних који  тврде да чекају Господа. Они се називају девојкама зато 
што исповедају чисту веру.“ – Христове очигледне поуке, 371, 372. 

б. Која је била разлика између мудрих и лудих девојака? Матеј 
25:3,4.

_______________________________________________________________________
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Понедељак,  25. јун

2. НЕ СПАВАЈУ ПОПУТ ДРУГИХ

а. Шта је пробудило успаване девојке? Матеј 25:5,6. Како се 
ово поновило у искуству Божјег народа 1844. године? 

„Жениково одуговлачење представљало је истицање времена 
кад се Господ очекивао, разочарање и привидно закашњење. У 
ово време неизвесности, површни и неутврђени су почели да се 
колебају а њихови напори да попуштају. Међутим, они чија се 
вера заснивала на личном познавању Библије имали су под својим 
ногама стену, коју таласи разочарања нису могли да однесу.“ – 
Велика борба, 323.

б. Која нам упозорења Господ даје по питању времена у ком 
живимо? Лука 21:36; I Петрова 4:7.

„Оно око чега треба да се трудимо јесте само овај један дан. Данас 
морамо да будемо верни свом животном опредељењу. Данас морамо 
да љубимо Бога свим срцем и свог ближњег као самог себе. Данас 
морамо да се одупремо непријатељевим кушањима и Христовом 
милошћу извојевати победу. Тако ћемо да останемо будни и да 
очекујемо Христов долазак. Свакога дана треба да живимо као да 
знамо да нам је то последњи дан на Земљи. Кад бисмо знали да ће 
Христос сутра да дође, зар не бисмо данас бирали само лепе речи и 
несебична дела?“ – In Heavenly Places, 355.

ц. Шта можемо да урадимо како бисмо се пробудили из сна? 
Римљанима 13:11-14.

„Ако желимо да напредујемо у истинској побожности, морамо 
више и усрдније да се молимо за то. Колико смо се више молили 
када је порука истине први пут допрла до нас!? Колико често се 
глас усрдне молитве чуо у одаји, у амбару, у воћњаку или у неком 
шумарку. Често смо проводили читаве сате у молитви, по двоје или 
троје, позивајући се на Божја обећања, а често се чуо и плач, као 
и глас захвалности у песми и хвали. Данас је дан Господњи ближе 
него кад поверовасмо, и ми треба да будемо усрднији, ревноснији 
и побожнији, него у тим првим данима своје вере. Опасности које 
нам прете сада су много веће. Људи су све окорелији. Потреба да 
будемо прожети Христовим Духом је све већа и зато морамо стално 
да се молимо.“ – V Сведочанство, 150.
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Уторак,  26. јун

3. ПОТРЕБА ЗА УЉЕМ

а. Шта се догодило када су се девојке пробудиле и отишле да 
украсе своје жишке? Матеј 25:7-9.

„У параболи, свих десет девојака полазе у сусрет женику. Све 
имају жишке и судове за уље. Једно време се међу њима не запажа 
никаква разлика. Тако је и са Заједницом која живи управо пред 
други долазак Христов. Сви њени чланови познају учење Светих 
списа. Сви су чули вест да је Христов долазак близу и поуздано 
очекују Његово појављивање, али и сада је као што је приказано у 
параболи. Непредвиђено време чекања ставило је веру на озбиљну 
пробу; и кад се буде зачула вика: 'Ето женика где иде, излазите Му 
у сусрет!', многи ће бити неспремни. Они немају 'уља у судовима 
са жишцима својим.' Недостаје им сила Светога Духа.“ – Христове 
очигледне поуке, 374.

б. Шта је у параболи представљено жишцима и уљем? Псалам 
119:105; Захарија 4:1-6. Шта значи бити лишен Светог Духа?

_______________________________________________________________________

,,Само познавање Његове Речи, без Божјег Духа, није ни од какве 
користи. Само теорија о истини, ако није праћена силом Светог 
Духа, не може да оживи душу ни да посвети срце. Човек може 
добро да познаје заповести и обећања дата у Речи Божјој, али ако 
Божји Дух не усади истину у срце, карактер неће бити промењен.“ 
– Христове очигледне поуке, 375.

ц. Како бисте описали луде девојке данас? II Тимотију 3:5; 
Откривење 3:17.

_______________________________________________________________________

„Они који су у параболи приказани као луде девојке нису 
лицемери. Они цене истину, бране је и наклоњени су онима који 
верују у истину, али се нису потчинили деловању Светога Духа. 
Они нису пали на Стену – на Христа Исуса - и нису дозволили да се 
разбије њихова стара природа... Они не познају Бога, не проучавају 
Његов карактер и не одржавају сталну заједницу с Њим; зато не 
знају како да Му се повере, како да живе гледајући у Њега. Њихово 
служење Богу изродило се у обичну форму.“ – Христове очигледне 
поуке, 375.
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Среда,  27. јун

4. НАЛАЖЕЊЕ ИЗГОВОРА ЗА НАШЕ НЕДОСТАТКЕ

а. Шта се десило док су се луде девојке одвојиле од мудрих да би 
купиле уље за своје жишке? Матеј 25:10.

„Десет девојака чекају у само предвечерје земаљске историје. 
Све оне тврде да су хришћанке. Свака је примила позив, име и 
жижак, и свака за себе тврди да служи Богу. Привидно све очекују 
да се Христос појави; али пет од њих су потпуно неспремне, и наћи 
ће се изненађене и ужаснуте изван свадбене дворане.“ – Христове 
очигледне поуке, 376.

„Буђењем из сна тек онда кад се буде зачула вика: 'Ето женика 
где иде'; и узимањем својих празних жижака да бисмо их тек тада 
напунили, заиста не можемо да се спремимо за сусрет с Господом. 
Не живети за Христа овде и не држати Га стално у срцу и мислима, 
а ипак се удостојити за непрекидно дружење с Њим на небу, заиста 
није могуће.“ – Христове очигледне поуке, 378.

б. Шта су луде девојке молиле господара свадбе да учини? 
Матеј 25:11,12.

_______________________________________________________________________

ц. Како ми често реагујемо, када изневеримо Бога, уместо да 
признамо своје грехе и погрешке? Шта је Саул учинио и 
какав је био Самуилов одговор? I Самуилова 15:18–22.

„Немамо времена да се изговарамо и да кривимо друге за своје 
пропусте; немамо времена да ласкамо својој души како би нам 
било много лакше да чинимо дела Божја само да су околности биле 
повољније. Чак и онима који тврде да верују у Христа, морамо рећи 
да престану да вређају Бога својим грешним изговорима.

„Исус је обезбедио помоћ за случај сваке хитне потребе. Уколико 
буду ходили стазом којом их води, Он ће поравнати сва неравна 
места. Он ће својим искуством створити праву атмосферу за душу. 
Он затвара врата и доводи душу у Божји заклон, тако да, када је у 
невољи, може да заборави све и свакога изузев Бога. Сотона ће да 
се обраћа души, али разговарајте гласно с Богом и Он ће да одагна 
сотонине паклене сенке. С понизним, потчињеним и захвалним 
срцем они ће иступити, говорећи: 'Милост твоја чини ме велика.'“ 
– Manuscript Releases 12, 336. 
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Четвртак,  28. јун 

5. ПОЗИВ ЗА ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ

а. Какав позив Бог има за нас данас? Које обећање Он даје 
заједно с позивом? Малахија 3:7 (последњи део); Исаија 
44:22; 55:7.

„О, љубави, чудесна Божја љубави! Упркос свој нашој млакости 
и гресима, Он говори: 'Вратите се к Мени и Ја ћу се вратити к вама 
и исцелићу све ваше отпаде!'“ – Our High Calling, 352.

„Они који сада озбиљно траже Господа и у понизности срца пред 
Њим остављају своје грехе, биће посвећени истином, оспособљени 
да се уједине с члановима царске породице и угледају Цара у 
Његовој красоти.“ – This Day With God, 248.

б. Док слушамо Његов позив, коју нам вест Он даје да објавимо 
свету? Исаија 40:9.

„Последњи зраци милосрђа, последња порука милости која 
треба да се  објави свету, представља откривање Његовог карактера 
пуног љубави. Божја деца треба да манифестују Његову славу. 
Својим животом и карактером, они треба да открију шта је све 
Божја милост учинила за њих.

„Блиставе зраке Сунца правде треба одсјајивати у добрим делима 
– у речима истине и светим поступцима.“ – Христове очигледне поуке, 
380.

Петак,  29. јун

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Кога представљају две групе девојака и зашто се оне називају 
девојкама?

2. Шта ми можемо да чинимо, у ово време чекања и стражења, 
како бисмо се припремили за Христов скори долазак?

3. Које дело Свети Дух чини у животу оних који су налик на мудре 
девојке?

4. Уместо да за своје карактерне мане кривимо околности, шта 
можемо да учинимо?

5. Како Бог може да нас употреби за објављивање Његове последње 
вести милости овом свету?
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Белешке
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Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

 
1. Ofefrb! I Mojs. 44,18-34. VI Sved., 203. Jer. 31,35-37.

2. Qpofefrbl! I Mojs. 45,4-8. VI Sved., 204. I Kor. 10,11.12. 

3. Vupsbl! I Mojs. 45,9-13. VI Sved., 205. Jer. 31,33.34.

4. Tsfeb! Ps. 105,23-25. VI Sved., 206. Is. 4,4.5.

5. _fuwsubl! I Mojs. 46,1-4. VI Sved., 207. Is. 1,25-27.

6. Qfubl! I Mojs. 46,26-30. Sunce zalazi u 19 12 
7. Tvcpub! Ps. 18,25-32. Sunce zalazi u 19 13 
8. Ofefrb! I Mojs. 47,7-10. VI Sved., 208. Jevr. 12,25-29. 

9. Qpofefrbl! I Mojs. 47,28-31. VI Sved., 209. I Mojs. 32,28-30. 

10. Vupsbl! I Mojs. 49,8-10. VI Sved., 210. II Sol. 2,8-11. 

11. Tsfeb! IV Mojs. 24,15-17. VI Sved., 211. I Mojs. 22,7.8. 

12. _fuwsubl! I Mojs. 50,22-26. VI Sved., 212. Efesc. 1,5-7.

13. Qfubl! II Mojs. 2,10-14. Sunce zalazi u 19 20 
14. Tvcpub! Ps. 18,35.36. Sunce zalazi u 19 22
15. Ofefrb! Djela 7,22-28. VI Sved., 213. I Jov. 3,1-3.

16. Qpofefrbl! II Mojs. 3,1-6. VI Sved., 214. Otkr. 3,7.8. 

17. Vupsbl! II Mojs. 3,7-12. VI Sved., 215. Is. 53,3-5. 

18. Tsfeb! Jevr. 11,23-26. VI Sved., 216. Is. 53,6-8. 

19. _fuwsubl! Djela 7,29-33. VI Sved., 217. Is. 53,9.10. 

20. Qfubl! II Mojs. 4,10-12. Sunce zalazi u 19 29 
21. Tvcpub! Ps. 22,2-10. Sunce zalazi u 19 30 
22. Ofefrb! Is. 6,5-8. VI Sved., 218. Is. 53,11.12. 

23. Qpofefrbl! II Mojs. 4,13-16. VI Sved., 219. Mat. 6,31-33. 

24. Vupsbl! II Mojs. 4,27-31. VI Sved., 220. Avakum 3,17.18. 

25. Tsfeb! Djela 7,33-37. VI Sved., 221. Jovan 16,33.

26. _fuwsubl! II Mojs. 6,1-5. VI Sved., 222. Is. 50,7-10. 

27. Qfubl! II Mojs. 6,6-9. Sunce zalazi u 19 38 
28. Tvcpub! Ps. 23. Sunce zalazi u 19 39 
29. Ofefrb! Ps. 16,1-8. VI Sved., 223. III Mojs. 26,3-12. 

30. Qpofefrbl! Otkr. 2,26-29. VI Sved., 224. Kol. 3,1-10. 
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19. _fuwsubl! Djela 7,29-33. VI Sved., 217. Is. 53,9.10. 

20. Qfubl! II Mojs. 4,10-12. Sunce zalazi u 19 29 
21. Tvcpub! Ps. 22,2-10. Sunce zalazi u 19 30 
22. Ofefrb! Is. 6,5-8. VI Sved., 218. Is. 53,11.12. 

23. Qpofefrbl! II Mojs. 4,13-16. VI Sved., 219. Mat. 6,31-33. 

24. Vupsbl! II Mojs. 4,27-31. VI Sved., 220. Avakum 3,17.18. 

25. Tsfeb! Djela 7,33-37. VI Sved., 221. Jovan 16,33.

26. _fuwsubl! II Mojs. 6,1-5. VI Sved., 222. Is. 50,7-10. 

27. Qfubl! II Mojs. 6,6-9. Sunce zalazi u 19 38 
28. Tvcpub! Ps. 23. Sunce zalazi u 19 39 
29. Ofefrb! Ps. 16,1-8. VI Sved., 223. III Mojs. 26,3-12. 

30. Qpofefrbl! Otkr. 2,26-29. VI Sved., 224. Kol. 3,1-10. 
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                   Maj  - 2018. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

    

1. Vupsbl! Otkr. 16,17-21. VI Sved. 225. Ps. 17,2-5.

2. Tsfeb! II Mojs. 7,17-21. VI Sved. 226. Jevr. 11,6.

3. _fuwsubl! Otkr. 16,1-6. VI Sved. 227. Marko 14,33-38. 

4. Qfubl! Ps. 105,27-35. Sunce zalazi u 19 46 
5. Tvcpub! Ps. 26,2-8. Sunce zalazi u 19 48 
6. Ofefrb! II Mojs. 12,2-10. VI Sved. 228. Ps. 50,14.15. 

7. Qpofefrbl! II Mojs. 12,11-14. VI Sved. 229. Danilo 4,17. 

8. Vupsbl! II Mojs. 12,21-24. VI Sved. 230. Jakov 4,7-10. 

9. Tsfeb! Jevr. 9,11-14. VI Sved. 231. Pri~e 18,10.

10. _fuwsubl! II Mojs. 12,40-43. VI Sved. 232. Otkr. 5,11-13. 

11. Qfubl! II Mojs. 14,13-20. Sunce zalazi u 19 55 
12. Tvcpub! Ps. 27,1-6. Sunce zalazi u 19 56 
13. Ofefrb! Ps. 105,37-45. VI Sved. 233. Is. 40,1-5.

14. Qpofefrbl! II Mojs. 15,1-7. VI Sved. 234. II Kor. 10,4.5. 

15. Vupsbl! II Mojs. 15,8-13. VI Sved. 235. Mat. 11,11-14. 

16. Tsfeb! II Mojs. 15,14-18. VI Sved. 236. I Jov. 4,7-9.

17. _fuwsubl! II Mojs. 15,23-27. VI Sved. 237. Jovan 1,14-16. 

18. Qfubl! II Mojs. 17,1-4. Sunce zalazi u 20 03 
19. Tvcpub! Ps. 28,6-9. Sunce zalazi u 20 04 
20. Ofefrb! I Kor. 10,1-5. VI Sved. 238. Jovan 1,19-23. 

21. Qpofefrbl! II Mojs. 17,10-16. VI Sved. 239. Jovan 1,25-29. 

22. Vupsbl! I Sam. 15,1-3. VI Sved. 240. Jovan 1,30-34. 

23. Tsfeb! II Mojs. 19,9-14. VI Sved. 241. Jovan 1,35-39. 

24. _fuwsubl! II Mojs. 19,16-20. VI Sved. 242. Jovan 1,40-42. 

25. Qfubl! II Mojs. 20,18-21. Sunce zalazi u 20 10 
26. Tvcpub! Ps. 30,1-7. Sunce zalazi u  20 11 
27. Ofefrb! Jevr. 12,18-21. VI Sved. 243. Jovan 1,47-49. 

28. Qpofefrbl! II Mojs. 23,20-23. VI Sved. 244. Jovan 1,50.51. 

29. Vupsbl! II Mojs. 24,6-10. VI Sved. 245. Jezek. 34,26-28. 

30. Tsfeb! Otkr. 2,10.11. VI Sved. 246. II Petr. 1,3-8. 

31. _fuwsubl! Otkr. 3,19-22. VI Sved. 247. Ps. 119,14-16. 
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                                 Jun  - 2018. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

    

1. Qfubl! Ps. 106,19-23. Sunce zalazi u 20 17 
2. Tvcpub! Ps. 31,19-24. Sunce zalazi u 20 17   
3. Ofefrb! II Mojs. 32,17-21. VI Sved. 248. Jovan 2,9-11. 

4. Qpofefrbl! Djela 7,39-43. VI Sved. 249. Ps. 69,6-9. 

5. Vupsbl! II Mojs. 33,11-15. VI Sved. 250. Mal. 3,1-3. 

6. Tsfeb! II Mojs. 33,18-23. VI Sved. 251. I Kor. 3,16.17. 

7. _fuwsubl! II Mojs. 34,5-10. VI Sved. 252. I Kor. 6,19.20. 

8. Qfubl! II Mojs. 34,27-30. Sunce zalazi u 20 22 
9. Tvcpub! Ps. 32,1-8. Sunce zalazi u 20 22 
10. Ofefrb! III Mojs. 23,23-30. VI Sved. 253. Mihej 7,18-20. 

11. Qpofefrbl! Joilo 2,15-19. VI Sved. 254. Efesc. 2,19-22. 

12. Vupsbl! III Mojs. 26,3-6. VI Sved. 255. Kol. 1,26-28.

13. Tsfeb! Amos 9,13-15. VI Sved. 256. Kol. 1,14-16.

14. _fuwsubl! IV Mojs. 12,3-8. VI Sved. 257. Zah. 6,12.13.

15. Qfubl! Jevr. 3,1-6. Sunce zalazi u 20 26 
16. Tvcpub! Ps. 33,1-5. Sunce zalazi u 20 26
17. Ofefrb! IV Mojs. 14,18-23. VI Sved. 258. Jevr. 12,22-24. 

18. Qpofefrbl! IV Mojs. 16,44-48. VI Sved. 259. Jevr. 9,11.12. 

19. Vupsbl! Otkr. 8,1-5. VI Sved. 260. Jevr. 7,25-27.

20. Tsfeb! IV Mojs. 20,7-12. VI Sved. 261. Jevr. 4,14-16.

21. _fuwsubl! Ps. 106,32-36. VI Sved. 262. Jevr. 2,14-18. 

22. Qfubl! IV Mojs. 21,6-9. Sunce zalazi u 20 28 
23. Tvcpub! Ps. 33,12-22. Sunce zalazi u 20 28 
24. Ofefrb! Jovan 3,14-17. VI Sved. 263. Jovan 3,1-3. 

25. Qpofefrbl! IV Mojs. 23,5-10. VI Sved. 264. Jovan 3,5-7. 

26. Vupsbl! IV Mojs. 23,18-23. VI Sved. 265. Jovan 3,8-12. 

27. Tsfeb! IV Mojs. 24,15-17. VI Sved. 266. Jovan 3,14-16. 

28. _fuwsubl! Mat. 2,16.17. VI Sved. 267. Jovan 3,17-19. 

29. Qfubl! Otkr. 2,16.17. Sunce zalazi u 20 28 
30. Tvcpub! Ps. 126. Sunce zalazi u 20 28 
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                                 Jun  - 2018. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

    

1. Qfubl! Ps. 106,19-23. Sunce zalazi u 20 17 
2. Tvcpub! Ps. 31,19-24. Sunce zalazi u 20 17   
3. Ofefrb! II Mojs. 32,17-21. VI Sved. 248. Jovan 2,9-11. 

4. Qpofefrbl! Djela 7,39-43. VI Sved. 249. Ps. 69,6-9. 

5. Vupsbl! II Mojs. 33,11-15. VI Sved. 250. Mal. 3,1-3. 

6. Tsfeb! II Mojs. 33,18-23. VI Sved. 251. I Kor. 3,16.17. 

7. _fuwsubl! II Mojs. 34,5-10. VI Sved. 252. I Kor. 6,19.20. 

8. Qfubl! II Mojs. 34,27-30. Sunce zalazi u 20 22 
9. Tvcpub! Ps. 32,1-8. Sunce zalazi u 20 22 
10. Ofefrb! III Mojs. 23,23-30. VI Sved. 253. Mihej 7,18-20. 

11. Qpofefrbl! Joilo 2,15-19. VI Sved. 254. Efesc. 2,19-22. 

12. Vupsbl! III Mojs. 26,3-6. VI Sved. 255. Kol. 1,26-28.

13. Tsfeb! Amos 9,13-15. VI Sved. 256. Kol. 1,14-16.

14. _fuwsubl! IV Mojs. 12,3-8. VI Sved. 257. Zah. 6,12.13.

15. Qfubl! Jevr. 3,1-6. Sunce zalazi u 20 26 
16. Tvcpub! Ps. 33,1-5. Sunce zalazi u 20 26
17. Ofefrb! IV Mojs. 14,18-23. VI Sved. 258. Jevr. 12,22-24. 

18. Qpofefrbl! IV Mojs. 16,44-48. VI Sved. 259. Jevr. 9,11.12. 

19. Vupsbl! Otkr. 8,1-5. VI Sved. 260. Jevr. 7,25-27.

20. Tsfeb! IV Mojs. 20,7-12. VI Sved. 261. Jevr. 4,14-16.

21. _fuwsubl! Ps. 106,32-36. VI Sved. 262. Jevr. 2,14-18. 

22. Qfubl! IV Mojs. 21,6-9. Sunce zalazi u 20 28 
23. Tvcpub! Ps. 33,12-22. Sunce zalazi u 20 28 
24. Ofefrb! Jovan 3,14-17. VI Sved. 263. Jovan 3,1-3. 

25. Qpofefrbl! IV Mojs. 23,5-10. VI Sved. 264. Jovan 3,5-7. 

26. Vupsbl! IV Mojs. 23,18-23. VI Sved. 265. Jovan 3,8-12. 

27. Tsfeb! IV Mojs. 24,15-17. VI Sved. 266. Jovan 3,14-16. 

28. _fuwsubl! Mat. 2,16.17. VI Sved. 267. Jovan 3,17-19. 

29. Qfubl! Otkr. 2,16.17. Sunce zalazi u 20 28 
30. Tvcpub! Ps. 126. Sunce zalazi u 20 28 
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7. април     
Дар прве суботе 
за санаторијум у 
Венецуели
(страна 6)

5. мај 
Дар прве суботе за 

светске мисије
(страна 25)

2. јун    
Дар прве суботе за 
цркву у Тотукудију, у 
Индији
(страна 46)

Дарови прве суботе


