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„Наш небески Отац чека да нас обаспе обиљем својих благослова. 
Преимућство које се нама пружа је да увек можемо гасити своју жеђ на извору 
бескрајне љубави. Заиста је несхватљиво што се молимо тако мало! Бог је 
увек спреман и вољан да чује искрену молитву и најскромнијег међу својом 
децом, а ми се толико устручавамо да Му поверимо своје потребе. Шта ли тек 
небески анђели мисле о јадним и беспомоћним људским бићима, о бићима 
која су изложена искушењима, а тако се мало моле и имају тако мало вере, 
иако је Божје срце испуњено безграничном љубављу према Њима, иако је Он 
спреман да им да много више него што то они уопште могу да затраже или 
чак и помисле? Анђели су срећни што могу да се клањају Богу и што им се 
пружа прилика да бораве у Његовој близини. Својом највећом радошћу они 
сматрају одржавање присне везе са Њим; док синови овог света којима је 
помоћ коју само Бог може дати толико неопходна, задовољно настављају и 
без светлости Његовог Духа и без пратње Његовог присуства. 

„Тама злобног непријатеља обавија све оне који занемарују молитву. 
Искушења која им он дошаптава маме их и подстичу на грех управо зато 
што се не користе Богом даним предностима које се налазе у молитви. Зашто 
би се синови и кћери Божје устручавали да се моле када је молитва кључ у 
руци вере, кључ који отвара небеске ризнице у којима се чувају непроцењива 
блага Свемогућега? Без непрекидне молитве и усрдног бдења ми се налазимо 
у опасности да постанемо потпуно безбрижни и да скренемо с правог пута. 
Непријатељ стално настоји да нам препречи пут до престола милости, јер зна 
да бисмо усрдним молитвама и вером могли да добијемо од Бога милост и 
снагу да се одупремо његовим искушењима.“ – Пут Христу, 85, 86.

Како је велико преимућство долазити у молитви пред Бога, нашег 
Оца! Понекад нећемо бити у могућности да клекнемо и формално Му се 
помолимо, али и даље можемо говорити са Њим. Онај који зна како да нас 
снабде изобиљем изнад свега што можемо да затражимо и замислимо чуће 
наше молитве, не увек онако како ми желимо, већ како Он види да је најбоље. 
Када молитва постане наш приоритет и редовна навика, обратићемо се Њему 
за вођство тако природно као што се биљка окреће Сунцу. „Ниједна искрена 
молитва није изгубљена. И за време најгромогласније песме небеског хора 
Бог чује уздахе и најслабијег људског бића. Ми изливамо тежњу свог срца 
усамљени у клети или шапућемо молитву док идемо својим путем, а те наше 
речи уздижу се до самог престола Онога који влада бескрајним свемиром. 
Иако те речи не чује ниједно људско ухо оне неће ишчезнути у тишини, нити 
ће бити изгубљене услед пословне активности и свега што се збива око нас. 
Ништа не може да угуши унутрашњу чежњу наше душе. Она се изнад вреве 
узбурканог мноштва и уличне буке уздиже до небеских дворова. Бог је онај 
коме се обраћамо и наша молитва биће услишена.“ – Христове очигледне 
поуке, 143.

Нека нам Бог помогне да, док будемо проучавали лекције овог тромесечја, 
научимо да потпуније верујемо нашем небеском Оцу и да имамо непрекидну 
везу са Њим. Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

Предговор
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Субота, 7. јул 2018.

Дар прве суботе за одсек медија 
у Молдавији и Источно-европским 
Унијама

„Идите дакле и научите све народе 
крстећи их ва име Оца и Сина и Светог 
Духа, учећи их да све држе што сам вам 
заповедио.“ – Матеј 28:19,20.

Узимајући у обзир Исусов налог, 
цркве у Молдавији и Украјини препознале 
су да јеванђеље треба проповедати свим 
средствима која нам стоје на располагању. 
Данас живимо у свету где су интернет и 
електронски медији постали главни извори информација за многе 
људе у нашем окружењу.

Препознајући ову стварност, 17. септембра 2012. године у 
Кишињеву, Молдавија, почео је са радом мини студио. Ту смо 
снимали видео записе који су касније објављени на интернету. Током 
овог периода, објављено је преко 650 видео записа на румунском и 
руском језику. Руски језик је одабран као главни с обзиром на то да 
је најраспрострањенији језик у Евроазији и преовлађујући матерњи 
језик у Европи. Скоро 300 милиона људи служи се руским језиком, 
било да им је то први или други језик. 

У Украјини од 2012. године преко нашег званичног Јутјуб (YоуТубе) 
канала SDARM_UA емитујемо верске конференције. На том каналу 
објављено је преко 2000 видео снимака. Ту спадају предавања о 
здравом начину живота, јеванђеоске и доктриналне теме, историја 
Реформације, теме за младе и хришћанска музика. Такође смо 
објавили Библијске лекције и проповеди за особе оштећеног слуха. 
Сада планирамо да отворимо интернет страницу где бисмо објавили 
мисионске видео снимке и течајеве Библије за особе које нису 
чланови наше цркве, и то у аудио и видео формату. Такође радимо 
на пројекту отварања радио канала који ће бити емитован преко 
интернета за различите старосне генерације. 

За реализацију ових пројеката потребан нам је студио, додатна 
опрема, као и осветљење. Међутим, наша средства су ограничена. 
Из тог разлога апелујемо на вас, наша драга браћо и сестре широм 
света, да нас подржите у овом делу. Љубазно вам захваљујемо за 
вашу великодушност и помоћ у финансирању овог подухвата. 

Одсек за медије у Молдавији и Источно-Европским унијама
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Лекција 1     Субота, 7. јул 2018.

Шта је молитва?
„Слушај вику моју, царе мој и Боже мој! Јер се Теби молим.“ – 

Псалам 5:2.

„Молитва је отварање срца Богу као пријатељу.“ – Пут Христу, 84.

Предлажемо да прочитате: Пут Христу, 84-96.

Недеља  1. јул

1. РАЗГОВОР СА БОГОМ

а. Како су наши прародитељи разговарали са Богом, и како је 
грех прекинуо овај блиски однос? I Мојсијева 1:27-30; 3:8-
10; I Тимотију 2:5.

_______________________________________________________________________

„Након Адамовог преступа, Господ није више непосредно 
разговарао са човеком; човечанство је предано у руке Христу, и сва 
комуникација са светом одвијала се преко Њега.“ – Fundamentals of 
Christian Education, 237.

б. Које средство нам је Бог ставио на располагање, како бисмо 
као грешници и даље могли слободно да разговарамо са 
Њим? Јован 16:23 (последњи део),24; Матеј 7:7,8.

„Молитва је дисање душе. Она је тајна сила унутрашњег живота. 
Ниједно друго средство милости не може заузети њено место. Она 
чува душевно здравље. Молитва доводи срце у непосредну везу с 
Извором живота, и јача жиле и мишиће хришћанског искуства. Ако 
се молитва занемари, ако се журно обавља с времена на време, како 
нам је угодно, изгубићемо свој ослонац у Богу, изгубићемо животну 
снагу духовних способности и наше верско искуство неће имати 
здраве силе...

„Само ако гледамо на Исуса, у жељи да постанемо слични Њему, 
ако осећамо глад и жеђ за Његовом правдом, и само ако то будемо 
тражили у усрдној молитви Бог ће испунити жеље нашег срца.

„Посланици Божји морају у молитви дуго боравити с Њим, да би 
у свом раду били успешни.“ – Слуге јеванђеља, 231, 232.
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Понедељак  2. јул

2. КОМУНИКАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО

а. Бог жели да будеш Његов пријатељ. Која три аспекта су 
основа тог односа? Јован 15:13-15.

„Свако дружење са изабраном особом, ма колико ограничено 
било, оставља неизбежно свој утицај на наше понашање. До које 
мере ћемо потпасти под тај утицај зависи од степена стварне 
присности, од учесталости разговора, од наше љубави и поштовања 
личности са којом се дружимо. Исто тако и трајним познанством и 
дружењем са Христом ми можемо постати слични Њему, као свом 
беспрекорном Узору.

„Дружити се присно са Христом – каквог ли неизрециво 
драгоценог преимућства! Такво дружење је и наше преимућство 
само ако заиста тежимо за тим – ако смо спремни на сваку жртву 
тога ради.“ – V Сведочанство, 205, 206.

б. Ком броју људи Бог нуди овакав однос? Јован 3:16. Именуј 
особу која је прихватила понуду да буде Божји пријатељ. 
Јаков 2:23.

ц. Како пријатељства обично започињу? Приче 18:24. Иако ће 
послушност Богу бити доказ нашег пријатељства са Њим 
(Јован 15:14), који поступак је неопходан за изградњу тог 
пријатељства? Филибљанима 4:6.

„Наш небески Отац чека да нас обаспе обиљем својих благослова. 
Преимућство које се нама пружа је да увек можемо гасити своју 
жеђ на извору бескрајне љубави. Заиста је несхватљиво што се 
молимо тако мало! Бог је увек спреман и вољан да чује искрену 
молитву и најскромнијег међу својом децом, а ми се толико 
устручавамо да Му поверимо своје потребе. Шта ли тек небески 
анђели мисле о јадним и беспомоћним људским бићима, о бићима 
која су изложена искушењима, а тако се мало моле и имају тако 
мало вере, иако је Божје срце испуњено безграничном љубављу 
према Њима, иако је Он спреман да им да много више него што 
то они уопште могу да затраже или чак и помисле? Анђели су 
срећни што могу да се клањају Богу и што им се пружа прилика да 
бораве у Његовој близини. Својом највећом радошћу они сматрају 
одржавање присне везе са Њим; док синови овог света којима 
је помоћ коју само Бог може дати толико неопходна, задовољно 
настављају и без светлости Његовог Духа и без пратње Његовог 
присуства.“ – Пут Христу, 85.
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Уторак  3. јул

3. ПОТПУНО ПРЕДАЊЕ

а. Колико се пута Исус молио у Гетсиманији за исти проблем? 
Да ли су се речи Његове молитве мењале? Матеј 26:39,42,44.

„Три пута је Он изговорио ову молитву. Три пута је људска 
природа устукнула пред том последњом, највећом жртвом. Али 
сад се пред Искупитељем света указала историја људског рода. 
Видео је да би преступници закона препуштени сами себи, морали 
пропасти. Видео је човекову беспомоћност и силу греха. Пред 
Њиме су искрсле патње и јадиковање осуђеног света. Сагледавши 
удес који је претећи лебдео над нашом планетом, Он је донео своју 
одлуку. Решио је да умре за пали људски род. Прихватио је крштење 
крвљу да би преко Њега милиони оних што пропадају, задобили 
вечни живот. Напустио је небеске дворе, где је само чистота, 
блаженство и слава, да би спасао једну изгубљену овцу, један свет 
који је пао услед преступа. И неће се одрећи своје мисије. Постаће 
жртва помирења да би спасао род који се својевољно одлучио за 
грех. Сад Његова молитва одише само покорношћу: 'Ако ме не 
може чаша ова мимоићи да је не испијем, нека буде воља Твоја.'“ – 
Жеља векова, 669.

б. Како се Исус потчинио Оцу? Матеј 26:39 (последњи део). Да 
ли је Отац одговорио на Исусову молитву како би Га спасао 
од смрти на крсту? Матеј 26:45,46; Римљанима 8:32 (први 
део).

_______________________________________________________________________

ц. Шта можемо научити из Исусове молитве и предања? Јаков 
4:6-8.

„Нама је тешко да се покоримо и разапнемо своје 'ја'; али када 
то дело у потпуности предамо Богу, који зна наше слабости и 
нашу грешност, Он ће га на најбољи начин довести до жељених 
резултата. Кроз сталну борбу и једноставну веру Енох је ходио са 
Богом. Свима нама је омогућено исто то.“ – The Review and Herald, 
June 22, 1886. 

„Господ ће урадити свој део посла ако се људска оруђа потчине 
контроли Светог Духа. Ако Богу посветимо тело, душу и дух, Он 
ће учинити оно што је рекао – откриће се свима онима који Га буду 
ревносно тражили.“ – Manuscript Releases, vol. 10, 96, 97.
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Среда  4. јул

4. ИСТРАЈНА МОЛИТВА У ТЕШКОЋАМА

а. За шта се молио Јаков док се враћао дому свог оца у Палестини, 
када је чуо да Исав долази пред њега са 400 људи? I Мојсијева 
32:9-11.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Након што је Исаву послао дарове да га умири, како је Јаков 
поново изложио Богу своје страхове и бриге? Осија 12:4. 
Какву истрајност и одлучност је Јаков испољио? I Мојсијева 
32:24-31. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Јаков је послао своју породицу преко плићака на другу страну 
потока, а он оста сам. Одлучио је да проведе ноћ у молитви, и желео је 
да буде сам са Богом. Бог би могао да сломи и разнежи Исавово срце. 
Патријарх је у то полагао своју једину наду.“ – Патријарси и пророци, 194.

ц. Како је Бог, одговарајући на Јаковљеву молитву, променио 
обојицу, и Јакова и Исава? I Мојсијева 32:31; 33:4.

_______________________________________________________________________

„Сад је Јакову јасно стајала пред очима заблуда која га је навела 
да помоћу преваре дође до права прворођенога. Он није имао 
поверења у Божја обећања, већ се упињао да личним напорима 
оствари оно што би Бог свакако извршио у своје време и на свој 
начин. За доказ да му је све опроштено, његово име, које га је до тада 
подсећало на учињени грех, замењено је новим именом које је имало 
да овековечи његову победу. 'Одселе се нећеш звати Јаков, него 
Израиљ; јер си се јуначки борио и с Богом и с људима, и одолео си.'

„Јаков је добио благослов за којим му је душа жудела...
„Док се Јаков борио са анђелом, други небески весник је био 

послан Исаву. Исав је у сну видео свога брата који је двадесет 
година као изгнаник био одвојен од очевог огњишта; био је очевидац 
његовог бола што при свом повратку не затиче мајку у животу; видео 
га је окруженог војском Божјих анђела. Овај сан Исав је испричао 
својим војницима, и наредио им да Јакову не чине никаквог 
зла, јер је с њим Бог њихових отаца.“ – Патријарси и пророци, 195.
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Четвртак   5. јул

5. ИСТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА МЕЊА ЖИВОТ

а. Шта Бог зна о нама? Матеј 6:8 (последњи део). Која је наша 
највећа потреба? Језекиљ 36:26,27.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Промена која нам је потребна јесте промена срца, а она се 
једино може постићи индивидуалним тражењем благослова од 
Бога, преклињући Га за Његову силу и усрдно се молећи да се 
Његова милост спусти на нас како би наши карактери могли да буду 
преображени. То је промена која нам је данас потребна, а у циљу 
постизања тог искуства треба да користимо неисцрпну енергију и 
да покажемо ревност која долази из дубине срца.“ – Одабране поруке 
1, 180.

б. Како можемо бити сигурни да Бог има спреман одговор пре 
него што се помолимо? Исаија 65:24; Матеј 6:8. Какав је 
Божји циљ у погледу молитве? Јован 14:13,14.

_______________________________________________________________________

„Молитва је отварање срца Богу као пријатељу. Она нема за 
сврху да Богу открије ко смо ми, већ да нас оспособи да примимо 
Христа у своје срце. Молитва не спушта Бога к нама, већ нас 
уздиже к Њему.“ – Пут Христу, 84.

„Молитва нема за циљ да изазове неку промену код Бога; она нас 
доводи у склад са Богом. Она не замењује испуњавање дужности.“ 
– The Youth’s Instructor, August 18, 1898.

Петак  6. јул

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта нам се дешава ако занемаримо редован разговор са 
Богом кроз молитву?

2. Зашто је молитва неопходна за развој пријатељства са Богом?
3. Опиши Исусово искуство у Гетсиманији, када се потчинио 

вољи свог Оца.
4. За кога се Јаков молио док се борио са анђелом?
5. Зашто нам је молитва толико потребна када Бог већ зна све 

о нама?
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Лекција 2                Субота, 14. јул 2018.

Давидов живот молитве
„Народе! Уздај се у Њега у свако доба; изливајте пред Њим срце 

своје; Бог је наше уточиште.“ – Псалам 62:8.

„Давид је непрестано упућивао молитве Богу. Он је имао поверење 
у Бога и ходио је пред Њим на савршен начин.“ – The Signs of the Times, 
August 17, 1888.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 755-766.

Недеља  8. јул

1. МОЛИТВА У ПРОГОНСТВУ

а. Како се Саул опходио према Давиду? I Самуилова 19:9,10; 
23:7,8.

_______________________________________________________________________

„После Самуилове смрти, Давид је имао мира неколико месеци. 
Поново се био повукао у самоћу међу Зифејима; међутим, надајући 
се да ће задобити цареву наклоност, ови људи су обавестили цара 
о месту где се Давид скривао. Та вест је поново подстакла демона 
страсти који је неко време мировао у Сауловим грудима. Опет је 
сакупио своје ратнике и кренуо да гони Давида. Али пријатељи су 
доставили Јесејевом сину да је Саул опет кренуо против њега.“ – 
Патријарси и пророци, 706.

б. Како се Давид молио док га је Саул гонио? Како се Давид 
предао Богу? Псалам 7:1-5,17.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Једино помоћу Христовом сила сотонина може да се ограничи 
и сузбије. То је велика и значајна истина коју сви треба да схвате. 
Сотона је запослен у сваком тренутку, он не престаје да проходи 
и обилази земљу, тражећи стално кога би могао да прождере. 
Али усрдна молитва вере може да осујети његове и најснажније 
напоре. Зато, браћо 'узмите штит вере о који ћете моћи погасити све 
распаљене стреле нечастивог.'“ – V Сведочанство, 273.
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Понедељак  9. јул

2. ДАВИДОВ ПАД

а. Шта Библија помиње о Давидовом карактеру? I Самуилова 
13:13,14; I Царевима 11:38.

_______________________________________________________________________

„Док се владао по Божјим саветима, Давид је називан човеком по 
Божјем срцу. Кад је згрешио, то више није било тачно, све док се у 
покајању није вратио Господу.“ – Патријарси и пророци, 762.

„Бог је волео Давида, не зато што је он био савршен, већ зато што 
се није тврдоглаво опирао Божјој вољи. Његов дух се није уздизао у 
побуни против укора...

„Давид је много грешио, али се исто тако много и понизио, и 
његово кајање било је исто тако дубоко као и његова кривица. Никада 
ниједан човек није био понизнији од Давида, када је био осведочен 
о свом греху. Он се показао снажним, не у сталном одупирању 
искушењу, већ у понизности душе и испољавању искреног кајања. 
Он никада није изгубио своје поверење у Бога који је ставио речи 
строгог укора у уста свог пророка. Он није мрзео Божјег пророка. 
Давид је такође био драг Богу јер се ослањао на Његову милост и 
волео Га, поштовао и служио Му.“ – Pamphlet 28, 1890, 16.

б. Који грех у свом животу је Давид покушао да сакрије? II 
Самуилова 12:9.

_______________________________________________________________________

ц. Каква је била Давидова реакција када је његов грех обелодањен? 
Како је он признао своју кривицу? II Самуилова 12:13; Псалам 
51:3,4.

_______________________________________________________________________

„Овај део Давидовог живота има велики значај за сваку душу 
која се каје. То је најупечатљивији приказ борби и искушења 
људског рода, правог кајања пред Богом и вере у Господа нашега 
Исуса Христа. Тај догађај је кроз све касније векове храбрио душе 
које су пале у грех и бориле се под теретом своје кривице. Хиљаде 
Божје деце, која су била наведена на грех, пре него што су се одала 
очајању, сећала су се како је Бог прихватио Давидово искрено кајање 
и његову исповест, мада је он због свог преступа морао да страда; 
то им је давало храбрости да се покају и да изнова настоје да ходе 
путем покоравања Божјим заповестима.“ – Патријарси и пророци, 766.



12 Библијске лекције, јул – септембар 2018.

Уторак  10. јул

3. МОЛИТВА ЗА ОПРОШТАЈ

а. За које две ствари се Давид молио након признања свог греха? 
Псалам 51:1,2; I Јованова 1:9.

„Свако зло учињено другоме преко увређеног досеже до самог 
Бога. Зато Давид опроштај не тражи од свештеника, него од човековог 
Творца. У својој покајничкој молитви он преклиње: 'Смилуј се на 
ме, Боже, по милости својој, и по великој доброти својој очисти 
безакоње моје.'“ – V Сведочанство, 602.

б. Где се налази извор нечистоте? Јеремија 17:9; Марко 7:21-23.

„Многи од вас можда имају неку представу о вери у својој глави, 
док срце није очишћено. То је само спољашња вера. Бог гледа на 
срце. 'Све је голо и откривено пред очима Оног коме говоримо.' 
Хоће ли се Он задовољити било чим другим осим деловања истине 
изнутра? Свака заиста обраћена душа носи очевидна обележја да 
су телесне склоности у њој савладане.“ – I Сведочанство, 152.

ц. Коју Давидову молитву треба свакодневно да понављамо? 
Псалам 51:10-12.

„Многи гаје лажну наду засновану на претпоставци за коју нема 
правог основа. Извор није очишћен, и зато вода која из њега истиче 
није чиста. Очистите извор, па ће и вода бити здрава и чиста. Ако 
вам је у срцу стало до тога да будете исправни пред Богом, ваше 
речи, начин одевања и поступци, све ће бити исправно. Праве 
побожности све више нестаје...

„Показано ми је како се ова благодат може добити. Уђите у 
'своју клет' и у самоћи завапите Богу: 'Учини ми, Боже, чисто срце, 
и дух прав понови у мени.' Будите усрдни и искрени. Свесрдна 
и непрестана молитва може много помоћи. Борите се истрајно у 
молитви и у душевном болу као што је то учинио Јаков. Христу је, 
док се молио у Гетсиманији, пробијао зној као велике капи крви; и 
ви морате уложити напоре. Не напуштајте место молитве док се не 
осетите оснажени у Господу. Затим наставите будно да стражите, 
и докле год будете будни и истрајни у молитви савлађиваћете своје 
рђаве склоности, и дејство Божје милости видеће се у вама.“ – I 
Сведочанство, 148.
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Среда  11. јул

4. ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАХВАЛНОСТИ БОГУ

а. Шта је Давид признао у погледу Божјих благослова? I 
Дневника 29:11-14.

„Господ нас обасипа својим благословима на стази којом 
корачамо…. Ми можемо плакати и јецати, жалити се и спотицати 
на сваком кораку, или можемо прикупљати драгоцено, мирисно 
цвеће и радовати се у Господу због Његове доброте што је наш пут 
према Небу учинио тако угодним.“ – Our High Calling, 245.

„Ако себе предамо Богу да бисмо служили човечанству, и Он се 
предаје нама.

„Ко год у свом срцу направи места за реку Божјег благослова 
која ће се изливати на друге, и сам прима богату награду.“ – Мисли 
са Горе блаженства, 58.

б. Како је Давид изразио нека од својих осећања према Богу? 
Псалам 31:19-23; 57:10.

_______________________________________________________________________

„Они који су у мраку треба да чују песму благодарности и хвале. 
Своју захвалност за добру вест јеванђеља, за његова обећања и 
охрабрења треба да изразимо тако што ћемо настојати да другима 
чинима добро. Такво дело ће уморне, збуњене, напаћене душе 
обасјати зрацима небеске правде. То је извор на коме се жедан и од 
пута уморан путник може освежити. Сваком тако учињеном делу 
милосрђа или љубави, присуствују анђели Божји.“ – IX Сведочанство, 
25, 26.

ц. За шта још можемо данас бити захвални? Псалам 103:10-14; 
Јеремија 31:34 (последњи део).

_______________________________________________________________________

„Ми морамо заборавити себе и увек тражити прилике чак 
и мале, да покажемо захвалност за добро које смо примили од 
других; ми морамо тражити прилике да друге охрабримо, и да им 
својим нежним поступцима и малим делима љубави олакшамо и 
скинемо њихове терете. Ове промишљене услужности, које почињу 
у нашој породици, прелазе породични круг и помажу да се увећа 
општа животна срећа. Занемаривање ових малих дела проузрокује 
горчину и јад у животу.“ – Темељи срећнога дома, 348.
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Четвртак  12. јул

5. МОЛИТВА ЗА ИЗБАВЉЕЊЕ

а. Којим речима Давид слави Бога за избављење од непријатеља? 
II Самуилова 22:1-7,18-20.

_______________________________________________________________________

б. Како се ми, попут Давида, можемо данас молити за избављење 
од греха? Псалам 6:4; 25:20; Матеј 6:13.

_______________________________________________________________________

„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 их вера ослободити потешкоћа и искушења. 
И док им у животу све иде глатко, они могу изгледати 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 
поднети, они забораве на вечне вредности.“ – Христове очигледне 
поуке, 31.

„Ако се молимо за земаљски благослов, можда ће нам се 
одложити одговор на нашу молитву и можда ће нам Бог подарити 
нешто друго, а не оно што тражимо. Али није тако кад тражимо 
да се ослободимо греха. Његова је воља да се очистимо од греха, 
да постанемо Његова деца и да нас оспособи да живимо светим 
животом.“ – Жеља векова, 244.

Петак  13. јул

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта ограничава сотонину моћ? Када нам Христос може највише 
помоћи?

2. Зашто је Бог волео Давида?
3. Како се морамо молити ако желимо чисто срце?
4. Како на практичан начин можемо показати захвалност Богу, и 

шта ће бити последица тога?
5. Осим самог избављења од тешкоћа, чему још треба да тежимо?
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Лекција 3    Субота, 21. јул 2018.

Молитва у Псалмима
„Као што кошута тражи потоке, тако душа моја тражи Тебе, 

Боже!“ – Псалам 42:1.

„Божји Дух ме је упутио на многа охрабрења која су нам дата у 
Псалмима... Кад би наш народ разумео могућности које доносе чешћа 
молитва и јача вера, у нашим црквама би дошло до одлучне промене. Они 
који су сада обесхрабрени и забринути били би уздигнути изнад својих 
разочарања, и радовали би се у Господу.“ – Australasian Union Conference 
Record, April 29, 1907.

Предлажемо да прочитате: VIII Сведочанство, 289-300.

Недеља  15. јул

1. ПРИСТУП ПРЕСТОЛУ МИЛОСТИ

а. Које су неке од тема које Давид обрађује у својим Псалмима, 
а тичу се хришћанског искуства? Псалам 25:16-18; 28:2,7,8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Шта грешник који се каје може са поуздањем да очекује када 
искрено затражи Божји опроштај? Псалам 51:1-6.

_______________________________________________________________________

„Овакво покајање (попут Давидовог) превазилази границе онога 
што човек својом снагом може да учини; то је нешто што можемо 
само да добијемо од Христа који је, узневши се на висине, и овај 
дар дао људима.

„Управо у овоме многи греше и зато не примају помоћ коју 
Христос жели да им пружи. Они мисле да не могу прићи Христу 
док се претходно не покају, и да их покајање припрема за 
опроштење греха. Истина је да покајање претходи опроштењу, јер 
само скрушено и сломљено срце чезне за Спаситељем. Али, зар 
грешник мора чекати да се покаје да би тек онда могао да приђе 
Исусу? Зар потреба за покајањем треба да буде препрека између 
грешника и Спаситеља?“ – Пут Христу, 22, 23.
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Понедељак  16. јул

2. КАДА БОГ ОПРАШТА

а. Под којим условима грешник може задобити Христову милост? 
Псалам 32:5.

„Услови под којима добијамо Божју милост једноставни су, 
праведни и разумни. Господ не тражи од нас никакво мучење ни 
тела ни душе да бисмо добили опроштај греха. Не морамо одлазити 
на дуга заморна ходочашћа ни вршити мучне покоре да бисмо 
своју душу препоручили Богу или да бисмо испаштали за своје 
грехе. Милост ће добити сваки онај ко призна своје грехе и остави 
их.“ – Пут Христу, 33.

„Када Он дозволи да на нас наиђу искушења и невоље, то нам је 
'на корист, да добијемо део од Његове светиње' (Јеврејима 12:10). 
Ма колико искушење изгледало тешко и горко, ако се подноси са 
вером, донеће благослов. Окрутан ударац, који односи земаљске 
радости, може да послужи као средство да се наш поглед управи 
према Небу. Колико има таквих који никада не би упознали Исуса 
да их патња није натерала да у Њему потраже утеху!...

„Господ ће помоћи свима који се уздају у Њега. Људи вере ће 
постићи драгоцене победе. Они ће научити драгоцене поуке. Стећи 
ће драгоцена искуства...

„Христос подиже скрушено срце и оплемењује ожалошћену 
душу све док она не постане Његово боравиште.“ – Синови и кћери 
Божје, 300.

б. Шта је Давид чинио док је прилазио Богу, и какав је био 
Божји одговор? Псалам 66:17-20.

_______________________________________________________________________

„Спаситељ је увек спреман да чује, и услиши молитву скрушеног 
срца, тако да се Његовим верницима стално умножавају милост и 
мир. Он им радо даје благодати тако неопходне у борби против 
зала којима су стално изложени.“ – Дела апостола, 399, 400.

ц. У којој мери Бог опрашта наше грехе? Псалам 103:3,12-14.

„Дозволите Христу, божанском Животу, да борави у вама и 
преко вас открије небеску љубав која ће улити наду онима који су 
је изгубили и донети небески мир срцу сломљеном услед греха.“ – 
Мисли са Горе блаженства, 81.
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Уторак  17. јул

3. ПРАВИЛАН СТАВ

а. Са каквим духом је Давид у молитви тражио Бога? Како 
је његов практичан живот откривао стање његовог срца? 
Псалам 26:2-5,8; 119:58.

_______________________________________________________________________

б. Која дела откривају унутрашњу промену срца? Исаија 1:16,17; 
Језекиљ 33:15.

_______________________________________________________________________

„Признање које није праћено искреним кајањем и реформом, 
Бог не прихвата. У животу мора доћи до потпуне промене. Све што 
вређа Бога мора се оставити. То ће бити исход искреног жаљења 
због учињеног греха.“ – Пут Христу, 35.

„Јединство с Христом кроз живу веру је трајно; свако друго 
јединство мора пропасти... Али ово јединство нас кошта... Мора 
доћи до болног одвајања и приањања... Понос, себичност, таштина 
и световност – грех у свим својим облицима мора бити побеђен ако 
желимо да се сјединимо с Христом. Разлог због кога хришћански 
живот многи сматрају тешким, због кога су непостојани и 
променљиви, јесте што су покушали прионути за Христа без 
одвајања од ових вољених идола.“ – The Faith I Live By, 221.

ц. Какав став Бог жели да види у нама док долазимо к Њему? 
Псалам 95:2; 100:4.

_______________________________________________________________________

„Бог жели да Његова послушна деца траже Његов благослов и 
да долазе пред Њега славећи Га и захваљујући Му. Бог је Извор 
живота и снаге. Он може да претвори пустињу у плодна поља за 
народ који држи Његове заповести; јер се тиме слави Његово име. 
Оно што је Он учинио за свој изабрани народ требало би да свако 
срце испуни благодарношћу, и Он је ожалошћен што Му се одаје 
тако мало захвалности. Он жели да види јаче изразе захвалности 
од стране свог народа који ће на тај начин показати да је свестан 
разлога своје радости и задовољства.

„Треба често указивати на оно што је Бог учинио за свој народ. 
Колико често је Господ постављао путоказе у свом поступању са 
старим Израиљем!... Морамо често говорити о доброти Божјој и 
хвалити Га ради Његових чудесних дела.“ – VI Сведочанство, 225.
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  Среда  18. јул

4. ВЕРА И ПОУЗДАЊЕ

а. Којим речима је Давид изразио своју веру у Господа? Псалам 
27:1-5.

„Наш Бог влада небом и земљом и зна тачно шта нам је 
потребно. Ми смо у стању да видимо само нешто од онога што 
је пред нама, али 'је све голо и откривено пред очима Оног коме 
говоримо' (Јеврејима 4:13). Он седи на свом престолу, узвишен над 
свом земаљском пометњом и све је откривено Његовом божанском 
погледу. Из величине и мира вечности Он одређује да буде оно што 
Његово провиђење нађе за најбоље.

„Ниједан врабац не падне на земљу, а да Господ то не опази. 
Сотонина мржња према Богу је толика да он ужива чак и у томе да 
уништава нема створења. Само Божја заштита чува птице да нас 
веселе својом радосном песмом. Он не заборавља чак ни врапце. 
'Не бојте се, дакле; ви сте бољи од много врабаца' (Матеј 10:31).“ 
– VIII Сведочанство, 293.

б. Како је Давид изразио своје поверење у Бога када је био бројчано 
слабији у односу на своје непријатеље? Псалам 56:2,9,11.

„Зашто не показујемо да имамо живог Спаситеља, Онога који 
може ходити с нама кроз таму као и кроз светло, Спаситеља на кога 
се можемо ослонити?...

„Ми смо већ видели облаке који су се испречили између 
нас и Сунца, али нисмо жалили нити се облачили у кострет из 
страха да више никада нећемо видети Сунце. Нисмо показивали 
због тога забринутост, већ смо чекали у што је могуће ведријем 
расположењу да облаци прођу и да се поново покаже Сунце. Исто 
је тако и с нашим невољама и кушањима. Може изгледати као да су 
нас облаци заклонили од сјајних зрака Сунца праведности; али ми 
знамо да нам лице нашега Искупитеља није заувек сакривено. Он 
нас гледа с љубављу и нежним саучешћем. Зато не одбацујмо своје 
поверење, које има велику награду, већ, када се облаци навуку и 
покрију душу, наставимо да свој поглед усмеравамо тако да видимо 
Сунце праведности и радујмо се што имамо живог Спаситеља. 
Мислимо о томе како је прекрасно било светло у ком смо уживали; 
нека се наше мисли и даље баве Спаситељем Исусом Христом, и 
светло ће нас поново обасјати, а туробне мисли ће се распршити. 
Ми ћемо уживати радост у Христу и певајући наставити својим 
путем према гори Сиону.“ – Our High Calling, 65.
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Четвртак  19. јул

5. БОГ ЗАДОВОЉАВА ЖЕДНУ ДУШУ

а. Опиши ревност која треба да прати наше молитве. Псалам 
42:1-4.

_______________________________________________________________________

„Одбацимо навике лењости и равнодушности у које смо запали, 
и молимо се као да то заиста и мислимо. 'Непрестана молитва 
праведног много може помоћи' (Јаков 5:16). Вера се чврсто држи 
Божјих обећања, и ревносно упућује своје молбе; међутим, када 
живот душе стагнира, спољне молитве постају формалне и лишене 
силе.“ – Gospel Workers (1892), 426.

б. Какву сигурност имамо док прилазимо Богу усред искушења 
и борби? Псалам 77:1,14,15.

„Баш у тренутку највећег обесхрабрења божанска помоћ је 
најближа за све оне који траже руку Божју да их води. Они се 
касније са захвалношћу сећају најтамнијег дела свог пута... Из 
сваког искушења и из сваке невоље Он их изводи са чвршћом 
вером и богатијим искуством.“ – Жеља векова, 511.

„Христос ће нам притећи у помоћ у сваком искушењу ако Га 
затражимо. Отвориће нам се очи да запазимо спасоносна обећања 
забележена у Његовој Речи. Свети Дух ће нас научити како да 
примимо сваки благослов који представља лек против туге и бола. 
За сваки горки гутљај који буде стављен на наше усне наћи ћемо 
спасоносни лек.“ – Здравље и срећа, 218.

Петак  20. јул

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. У чему многи греше и тиме пропуштају да приме обећане благослове?
2. Које кораке треба да предузмемо како бисмо задобили опроштај и 

милост, уместо да чинимо велика дела самопожртвованости?
3. Који став ће нас навести на искрено признање? 
4. Шта треба да чинимо када се чини да искушења сакривају лице 

Сунца правде од наших очију?
5. Са каквим духом треба да прилазимо Богу? Какво обећање имамо 

кад тако чинимо?
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Лекција 4     Субота, 28. јул 2018.

Тиха молитва
„А ти кад се молиш, уђи у клет своју, и затворивши врата своја, 

помоли се Оцу свом који је у тајности; и Отац твој који види тајно, 
платиће теби јавно.“ – Матеј 6:6.

„Не постоји време ни место које није прикладно за молитву упућену 
Богу... Услед уличне вреве, услед пословних активности, ми можемо 
упућивати своје молбе... за божанско вођство.“ – Пут Христу, 90.

Предлажемо да прочитате: Пророци и цареви, 429-432.

Недеља  22. јул

1. МОЛИТВА НА ПОСЛУ

а. Које вести су забринуле Немију, и како је његов послодавац 
открио ту бригу? Немија 1:2-4; 2:1,2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Шта је цар упитао Немију, и како је он одговорио? Немија 
2:4. Како је Немијина тиха молитва услишена? Немија 2:6.

_______________________________________________________________________

„Али се човек Божји није усудио да одговори пре но што се 
обрати за помоћ Ономе који је виши од Артаксеркса... Немија је 
помоћу те кратке молитве ступио у везу с Царем над царевима и 
ставио на своју страну ону силу којој је 'срце царево у руци... као 
поток водени.'

„Молитва коју је изговорио Немија у том тешком часу 
представља ослонац који стоји на располагању сваком хришћанину 
у околностима када је немогуће молити се на други начин. Људи 
који иду мучним животним путем и који су посустали под теретом 
невоља, могу се у молитви обратити Богу за вођство. Путници на 
мору и сухом, могу се на тај начин препоручити заштити неба када 
им запрети нека велика опасност. У време изненадних тешкоћа 
и опасности, човек може упутити позив за помоћ Ономе који је 
обећао да ће помоћи свима који верују у Њега, када Га год призову.“ 
– Пророци и цареви, 431.
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Понедељак  23. јул

2. НАШИ ПОСТУПЦИ И ТЕЖЊА ЗА МОЛИТВОМ 

а. Шта је човек опседнут нечистим духом, који је живео у 
гробовима у долини гадаринској, покушао да учини када је 
први пут угледао Исуса? Марко 5:5,6.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Будући да му сотона није дозволио да се помоли, шта је уместо 
молитве изашло из његових уста? Марко 5:7. Шта је Исус 
учинио за овог дивљег и грубог човека и за његовог друга 
(Матеј 8:28)? Марко 5:8.

_______________________________________________________________________

„Његове речи продреше у помрачен ум несрећних људи. Нејасно 
су осећали да је близу Онај што заиста може спасити од демона 
који су их мучили. Они падоше пред Спаситељеве ноге клањајући 
се, али када им се уста отворише да замоле за милост, кроз њих 
проговорише демони.“ – Жеља векова, 320.

ц. Који је био резултат прве, тихе молитве двојице људи? 
Лука 8:35. Шта можемо научити из неизговорене молитве 
опседнутих?

_______________________________________________________________________

„Нико није тако ниско пао, нико није тако рђав да не може наћи 
спас у Христу. Бесомучник је уместо молитве умео да изговара 
само сотонине речи, али је ипак неизречена молитва срца била 
услишена. Ниједан вапај душе у невољи, иако се не изрази речима, 
не остаје неуслишен. Они који пристају да ступе у заветни однос 
са Богом небеским не остају препуштени сотониној власти, нити 
слабостима њихове сопствене природе. Све такве Спаситељ радо 
позива: 'Нека се ухвати за силу Моју да учини мир са Мном; 
учиниће мир са Мном' (Исаија 27:5). Духови мрака се боре за душу 
која је једном била под њиховом влашћу, али анђели Божји отимају 
такву душу са снагом која преовлађује. Господ каже: 'Хоће ли се 
јунаку узети плен и хоће ли се отети робље праведноме? Јер овако 
говори Господ: И робље јунаку узеће се и плен јакоме отеће се, 
јер ћу се Ја прети с онима који се с тобом пру, и синове твоје Ја ћу 
избавити' (Исаија 49:24,25).“ – Жеља векова, 236.
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Уторак  24. јул

3. НЕИЗРЕЧЕНА ЖЕЉА ЗА ОПРОШТАЈЕМ

а. Да ли је жена ухваћена у прељуби покушала да нађе икакав 
изговор или да се оправда? Јован 8:3-7.

_______________________________________________________________________

б. Да ли је Исус мрзео њен грех? Објасни свој одговор. Псалам 
45:7; Јеврејима 1:8,9.

_______________________________________________________________________

„(Исус) не оправдава грех нити умањује осећај кривице, али не 
тежи да осуди, него да спасе. Свет је имао само презир и осуду за ту 
заблуделу жену; али Исус јој је пружио утеху и наду. Безгрешни је 
имао сажаљења према овој грешници и пружио јој руку помоћи...

„Људи мрзе грешника, али љубе грех. Христос мрзи грех, 
али љуби грешника. То ће бити дух свих оних који иду за Њим. 
Хришћанска љубав нерадо кори, брзо уочава покајање, спремна је 
да опрости, да охрабри, да изведе залуталог на стазу светости и да 
га упути њоме.“ – Жеља векова, 448, 449.

ц. Како је Исус одговорио на неизговорену молбу ове жене за 
опроштај? Јован 8:10,11.

_______________________________________________________________________

„Жена је стајала пред Исусом дрхтећи од страха. Његове 
речи 'Који је међу вама без греха нека најпре баци камен на њу' 
звучале су јој као смртна пресуда. Није се усуђивала да дигне свој 
поглед на Спаситељево лице, већ је ћутећи очекивала своју смрт. 
Зачуђена, видела је како тужитељи одлазе збуњени и без речи, а 
тада до њених ушију допреше речи наде: 'Ни Ја те не осуђујем, 
иди и одселе више не греши.' Срце јој се растапало, те паде пред 
ноге Исусове изражавајући јецањем своју љубав и захвалност, и у 
горким сузама признаде своје грехе.

„То је за њу представљало почетак једног новог живота, живота 
чистоте и мира, посвећеног служби Богу. Подижући ту палу душу, 
Исус је извршио много веће чудо него исцељујући најтеже физичке 
болести; излечио је од духовне болести која души доноси вечну 
смрт. Покајавши се, та жена је постала једна од Његових најоданијих 
следбеница. Она је самопожртвованом љубављу и оданошћу 
узвратила Његов милостиви опроштај.“ – Жеља векова, 448.
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Среда  25. јул

4. ОДГОВОР НА ПОСТУПКЕ УЧИЊЕНЕ У ОЧАЈАЊУ

а. Колико је несрећни богаљ желео да види Исуса? Лука 5:18,19.
_______________________________________________________________________

„Подсетимо се богаља који годинама није могао да помери своје 
удове. Тамо је. Свештеници, управитељи и књижевници испитивали 
су његов случај и прогласили га безнадежним. Рекли су му да га је 
његов сопствени грех довео у то стање, и да за њега нема наде. Али 
до њега је допрла реч да човек по имену Исус чини чудесна дела. Он 
је лечио болесне, чак је и васкрсавао мртве. 'Али како ја могу доћи 
до Њега?' – питао се.

„'Ми ћемо те однети Исусу', одговорили су Његови пријатељи, 
'тамо где се Он налази; чули смо да је дошао у то место.'

„И тако су узели безнадежног човека и однели га тамо где су 
знали да се Исус налази. Међутим, кућу је окружило мноштво људи, 
тако да за њих није било прилике да дођу даље од врата. Шта ће они 
учинити? Богаљ је предложио да отворе кров, скину цреп и да га 
спусте кроз кров.“ – Faith and Works, 67.

б. Коју неизречену жељу овог болесника је Исус услишио? Лука 
5:20. Како је Исус открио да Он може да чита свачије мисли, 
а не само мисли овог човека? Лука 5:21-23.

_____________________________________________________________________

„Исус је тачно знао шта је било потребно тој души оптерећеној 
грехом. Он је знао да га је мучила савест, те му је рекао: 'Опраштају 
ти се греси твоји.' Какво олакшање је он осетио! Каква нада је 
испунила његово срце!“ – Faith and Works, 67.

ц. Шта је исцељење овог човека доказало о Исусовој моћи? 
Лука 5:24-26.

_______________________________________________________________________

„Онај који приликом стварања 'рече, и постаде', и који 'заповеди, 
и показа се' (Псалам 33:9), улио је својим речима живот души мртвој 
у преступима и гресима. Исцељење тела је било знак силе која је 
обновила срце. Христос је наредио одузетом човеку да устане и 
хода нагласивши при том: 'Да знате да власт има Син човечији на 
земљи опраштати грехе.'“ – Жеља векова, 248.
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Четвртак  26. јул

5. МОЛИТВА КРОЗ ДОДИР

а. Како је жена која је дванаест година патила од озбиљне болести 
одлучила да Христу упути стидљиву молбу за исцељење? 
Марко 5:25-29.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Наступила је жељно очекивана прилика. Била је у присуству 
великог Лекара. Међутим, у оном силном метежу није Му се могла 
обратити, већ је само на кратко опазила Његово лице. Страхујући 
да ће изгубити једину могућност оздрављења, она се гурала кроз 
гомилу говорећи сама себи: 'Ако се само дотакнем хаљина Његових, 
оздравићу.' Кад је Исус пролазио, она је пружила руку и дотакла се 
само руба Његове хаљине. У том тренутку је осетила да је исцељена. 
Вера њеног живота била је усредсређена на тај један додир који јој је 
донео оздрављење.“ – The Spirit of Prophecy 2, 320.

б. Како је затим Исус јавно признао њену неизречену молитву 
вере? Марко 5:30-34. Чему нас то учи о вери? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Исус не пропушта да услиши тиху молитву вере. Онај који 
држи Бога за реч и настоји да се повеже са Спаситељем, примиће 
заузврат Његов благослов.“ – The Spirit of Prophecy 2, 322.

Петак  27. јул

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Које преимућство имамо када смо у потреби, чак и кад нисмо у 
могућности да клекнемо пред Богом?

2. Да ли Исус чује тихе, тајне молитве које долазе из искреног срца? 
3. Могу ли наша дела бити молитва? Како?
4. Какво исцељење нам је свима потребно, и колико је Исус 

спреман да нам помогне?
5. Да ли Исус услишава само речи које излазе из наших уста или и 

неизречене мисли срца? 
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Субота, 4. август 2018.

Дар прве суботе за мисионске 
и образовне пројекте
„Свако људско биће, створено по Божјем 

обличју, обдарено је способношћу сличном 
Створитељевој – индивидуалношћу, 
способношћу мишљења и деловања. Људи 
у којих је ова способност развијена, то су 
људи који носе одговорности, који су вође 
у подухватима и који утичу на карактер 
других. Задатак правог васпитања је да 
развија ову способност, да вежба младе да 
мисле, а не само да одражавају мисли других 
људи. Уместо да ограничимо њихово проучавање 
на оно што су људи рекли или написали, упутимо 
ученике на извор истине, на пространа подручја истраживања у 
природи и откривењу. Нека размишљају о великим истинама као 
што су дужност и судбина, и ум ће се развијати и ојачати. Уместо 
образованих слабића, из васпитних установа треба да излазе људи 
који ће бити способни да мисле и делују, људи који су господари а 
не робови околности, људи који се одликују ширином ума, јасноћом 
мисли и храброшћу у својим уверењима.“ – Васпитање, 14, 15.

Сврха Одсека за образовање јесте да подржи оснивање оваквих 
институција. Школе општег образовања и мисионске школе са циљем 
васпитавања наше деце сада су потребније више него икад. Пре више 
од стотину година, Божји весник је написала: „Тако би се за децу оних 
који тренутно не могу изаћи из градова могло учинити пуно више. 
То је вредно наших највећих напора. Црквене школе треба оснивати 
за децу у градовима, а повезано с тим школама треба омогућити 
поучавање на вишем нивоу тамо где за то постоји потреба.“ – Child 
Guidance, 306.

„Где год постоји неколицина оних који држе суботу, родитељи треба 
да се уједине у налажењу места за дневну школу у којој ће њихова 
деца и омладина бити поучавана. Треба запослити хришћанског 
учитеља који ће као посвећени мисионар одгајати децу да и сама буду 
мисионари...

„Кад би родитељи схватили важност малих образовних средишта 
и сарађивали у обављању посла који Господ жели да буде учињен у 
ово време, планови непријатеља за нашу децу би били онемогућени.“ 
– Child Guidance, 307.

Апелујемо на вас да ове суботе великодушно приложите средства 
и подржите ово дело у свим нашим црквама широм света.

Ваша браћа из Одсека за образовање
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Лекција 5       Субота, 4. август 2018.

Лична молитва
„Не брините се ни за шта него у свему молитвом и мољењем са 

захваљивањем да се јављају Богу искања ваша.“ – Филибљанима 
4:6.

„Молитва у клети одржава унутрашњи живот. Срце које љуби 
Бога чезнуће да разговара с Њим и ослањаће се на Њега са светим 
поверењем.“ – Our High Calling, 130.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 109-119.

Недеља  29. јул

1. СТАВ У МОЛИТВИ

а. У каквом ставу треба да приступамо молитви? Псалам 95:6; 
Ефесцима 3:14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Где и како треба да упућујемо своје личне молитве? Матеј 
6:6.

_______________________________________________________________________

„Душа не може напредовати без молитве. Није довољна само 
молитва у породици или у Божјем дому. Врло је важна и тајна 
молитва. У самоћи, душа је откривена свезнајућем оку Божјем, које 
испитује све наше побуде. Тајна молитва! Како је она драгоцена! 
Општење душе с Богом! Тајну молитву треба да чује само Бог. 
Ниједно радознало ухо не сме чути терет душе молитеља. У тајној 
молитви душа је слободна од спољних утицаја и узбуђења. Она 
се смерно, али жарко уздиже к Богу. Гласна молитва често губи у 
својој делотворности и пријатности због веома бучног гласа. Уместо 
благог, смиреног поверења, уместо тихог, смерног општења душе 
с Богом, истиче се повишени тон гласа, узбуђење расте, а молитва 
губи свој благи, свети утицај. Настаје бура осећања и речи, усред 
које је немогућно чути онај тихи, танак глас који говори души у 
тајној, истинској, усрдној молитви.“ – II Сведочанство, 205, 206.
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Понедељак  30. јул

2. ПОСРЕДНИЧКА МОЛИТВА

а. Док је Данило размишљао о томе да се период од 70 година од 
разорења Јерусалима ускоро завршава, за шта је био подстакнут 
да се моли? Данило 9:3-19. Кога је Данило сматрао одговорним 
за грех? Кога је кривио?

„Заснивајући своју веру на поузданој пророчкој речи, Данило се 
молио Господу да брзо испуни обећања. Он се молио да се сачува 
част Божја, и у својој молитви се потпуно изједначио с онима који 
нису испуњавали вољу Божју, признајући њихове грехе као своје...

„Премда је дуго био у служби Божјој и небо о њему говори као о 
'милом човеку', Данило је изашао пред Бога као грешник, указујући 
на велику потребу свог љубљеног народа. Његова молитва је била 
речита у својој једноставности и дубоко усрдна.“ – Патријарси и 
пророци, 379.

„Господ који је чуо Данилову молитву, чуће и вашу, ако Му 
приступите као што је то учинио Данило.“ – In Heavenly Places, 75.

б. Какав је био одговор на Данилову молитву? Данило 9:20-23.
_______________________________________________________________________

ц. Како Бог, преко свог Духа, посредује за нас? Римљанима 
8:26. Шта Бог жели да ми чинимо за друге? Јаков 5:16.

_______________________________________________________________________

„Христос као наш Посредник, и Свети Дух стално се залажу за 
човека, али Дух Свети не посредује тако као што то чини Христос 
који се позива на сопствену крв, проливену од постања света. Дух 
Свети делује на срца, подстичући нас на молитву, кајање и одавање 
славе Богу. Захвалност која долази с наших усана је резултат деловања 
Светога Духа који је, дотакавши струне светих успомена у нашој 
души, изазвао музику срца.“ – Коментари библијских текстова, 648.

„Апели, молбе, преклињања у међусобним односима покрећу 
људе и имају своју улогу приликом обављања државних послова. 
Али, молитва је у стању да покрене небо! Само сила која долази 
као одговор на молитве може да научи људе небеској мудрости и да 
их оспособи да раде сложно у јединству Духа, повезани међусобно 
везама мира. Молитва, вера, поверење у Бога, доносе нам божанску 
силу која људске прорачуне показује у њиховој правој светлости и 
вредности - као ништавило.“ – In Heavenly Places, 75.
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Уторак  31. јул

3. МОЛИТВА ЗА СВЕТОСТ
а. Како нас Исус учи да се молимо када препознамо да смо 

грешници? Лука 18:13.

„Бог не одустаје од нас због наших греха. Ми ћемо можда учинити 
погрешке и ожалостити Његовог Духа, али када се покајемо и када 
дођемо Њему скрушенога срца, Он нас неће одбацити.“ – Faith and 
Works, 35.

„Када се усрдно молимо Богу да нам се смилује у нашој тескоби 
и да нас води својим Светим Духом, Он никада неће одбити нашу 
молитву.“ – God’s Amazing Grace, 207.

б. Какав став, као грешници, морамо да одбацимо? Лука 18:11,12.

„Самоправедност је опасност овога времена; она одваја душу 
од Христа. Они који се уздају у сопствену праведност не могу да 
схвате како спасење долази кроз Христа. Они грех зову правдом, 
а правду грехом. Они не разумеју зло преступа, нити схватају 
страхоту и озбиљност закона; јер не поштују Божји морални 
стандард.“ – Faith and Works, 96.

ц. Какво је Божје обећање у погледу сваке молитве која садржи 
искрено признање греха? Лука 18:14; I Јованова 1:9.

„Непријатељ ће доћи к вама и рећи: 'Нема сврхе да се молиш. 
Зар ниси учинио то зло дело? Зар ниси згрешио Богу? Зар ниси 
деловао против своје савести?' Одговорите му: 'Да, али Христос 
ме подстиче да се молим. Он је рекао: Ако признајемо грехе своје, 
веран је и праведан да нам опрости грехе наше, и очисти нас од 
сваке неправде.'“ – The Bible Echo, February 15, 1893.

„Он никада није одбио ниједну душу која Му се обраћа 
покајнички и искрена срца. Ниједна искрена молитва није 
изгубљена. И за време најгромогласније песме небеског хора Бог 
чује уздахе и најслабијег људског бића. Ми изливамо тежњу свог 
срца усамљени у клети или шапућемо молитву док идемо својим 
путем, а те наше речи уздижу се до самог престола Онога који 
влада бескрајним свемиром. Иако те речи не чује ниједно људско 
ухо, оне неће ишчезнути у тишини, нити ће бити изгубљене услед 
пословне активности и свега што се збива око нас. Ништа не 
може да угуши унутрашњу чежњу наше душе. Она се изнад вреве 
узбурканог мноштва и уличне буке уздиже до небеских дворова. 
Бог је онај коме се обраћамо и наша молитва биће услишена.“ – 
Христове очигледне поуке, 143.
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Среда  1. август

4. МОЛИТВА ЗА МУДРОСТ

а. Шта Бог нуди свакоме од нас, само ако затражимо? Како 
треба да тражимо? Јаков 1:5,6.

_______________________________________________________________________

„Да бисте нашли мудрост, није потребно ићи на крај света, 
јер нам је Бог толико близу. Успех у животу не зависи толико од 
способности које сада имате или које ћете било када имати, колико 
од онога што Бог може да учини за вас. Много се мање треба 
поуздати у оно што је човек способан да учини, а више, далеко 
више, у Бога и у оно што је Он спреман да учини за сваку верну 
душу. Он жели да се вером чврсто ухватите за Његову руку, да од 
Њега очекујете велике ствари. Он жели да вам подари разумевање 
не само у духовном него и у овоземаљском животу. Он може да 
изоштри вашу интелигенцију, да вам подари тактичност и вештину. 
Примените своје таленте у пракси и тражите мудрост од Бога и она 
ће вам бити дана.“ – Христове очигледне поуке, 116.

б. Како ће нас Божја мудрост издвојити у односу на људе који 
нас окружују? Псалам 119:97-100; V Мојсијева 4:5-9.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Као што земља, покоравајући се Богом одређеним законима 
природе, доноси своје плодове, тако би и људска срца, покоравајући 
се Божјим моралним законима одражавала црте Његовог карактера. 
Чак и сами незнабошци признали би да су они који штују правог 
Бога и служе Му, напреднији од њих.“ – Христове очигледне поуке, 256.

ц. Како треба да тражимо мудрост? Која два захтева Бог ставља 
пред нас да бисмо могли примити Његову мудрост? Приче 
2:1-6.

_______________________________________________________________________

„Немогуће је проучавати Библију понизног духа, спремног 
на поучавање, а не развијати и не ојачавати интелектуалне 
способности. Они који најбоље упознају Божју мудрост и Његове 
намере откривене у Његовој Речи, постаће људи и жене снажног 
ума, и моћи ће да постану делотворни сарадници великог Учитеља, 
Исуса Христа.“ – Fundamentals of Christian Education, 432.
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Четвртак  2. август

5. МОЛИТВА СА ЗАХВАЉИВАЊЕМ

а. Шта често заборавимо у својим личним молитвама? Филибљанима 
4:6.

_______________________________________________________________________

„Наша побожност не сме да се састоји само од тражења и примања. 
Немојмо стално мислити само на своје потребе, а тако мало на 
доброчинства која примамо. Ми се никад не молимо превише, али 
смо још оскуднији у изражавању захвалности. Непрекидно примамо 
Божје благослове, а ипак Му тако мало захваљујемо, тако мало Га 
славимо за све што је учинио за нас.“ – Пут Христу, 94.

б. На чему свакога дана можемо бити захвални Богу? Псалам 
68:19; Плач Јеремијин 3:22-25.

_______________________________________________________________________

„Да наша чула нису отупела услед греха и размишљања о 
мрачним призорима које сотона непрестано ставља пред нас, 
жарки и непрекидни изливи захвалности текли би из наших срца 
према Ономе који нас свакодневно обасипа благословима којих смо 
потпуно недостојни. Вечна песма искупљених биће хвала Ономе 
који нас је љубио и опрао од греха својом крвљу; и ако хоћемо да 
једног дана певамо ту песму пред престолом Божјим, морамо је 
научити овде.“ – That I May Know Him, 168.

Петак  3. август

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Зашто је толико важно да наше личне молитве изнесемо у 
тајности?

2. Која сила нам се даје као одговор на молитву, и како њу треба 
искористити за добробит других?

3. На коју молитву Бог увек одговара без оклевања?
4. Када ће људи око нас увидети велике благослове у служби и 

поштовању Бога?
5. Коју песму треба да научимо овде на земљи, како бисмо се могли 

придружити искупљенима док је буду певали на небу?
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Лекција 6 Субота, 11. август 2018.

Молитвени састанци
„Још вам кажем заиста: ако се два од вас сложе на земљи у чему 

му драго, зашто се узмоле, даће им Отац мој који је на небесима.“ – 
Матеј 18:19.

 „Потреба за тајном молитвом је велика, али исто тако постоји 
и потреба да се неколико хришћана састане, и да уједињени у духу 
ревности упуте своје молбе Богу.“ – In Heavenly Places, 91.

Предлажемо да прочитате: II Сведочанство, 649-655; 
    In Heavenly Places, 91-93.

Недеља  5. август

1. ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИСУСТВОВАТИ     
МОЛИТВЕНИМ САСТАНЦИМА 

а. Каква је сврха молитвених састанака? Зашто је тако важно 
да им присуствујемо? I Солуњанима 5:11; Јеврејима 10:25.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Искористите сваку прилику која вам се указује да посетите 
места где се одржавају молитвени састанци. Они који заиста 
желе да успоставе присну везу са Богом долазиће на молитвене 
састанке, верно ће извршавати своје дужности са жељом да приме 
што више благослова. Они ће верно користити сваку прилику која 
им се пружа да се нађу тамо где ће моћи да приме зраке небеске 
светлости.

„Ми се окупљамо да бисмо морално уздизали једни друге 
разменом мисли и осећања, да бисмо прикупили снагу, светлост 
и храброст упознајући наде и жеље једни других. Усрдним и 
дубоко осећајним молитвама принетим у вери, примамо снагу 
и окрепљење са Извора наше снаге. Ови састанци треба да буду 
наши најлепши часови.“ – In Heavenly Places, 91.

„Док нам је дата опомена да не остављамо своје скупштине, тим 
скуповима не треба да присуствујемо само ради нашег сопственог 
освежења. Треба да будемо надахнути већом ревношћу да и на 
друге преносимо утеху коју смо примили.“ – VI Сведочанство, 225.
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Понедељак  6. август

2. КАКО ВОДИТИ МОЛИТВЕНЕ САСТАНКЕ

а. Које начело по питању времена одређеног за молитвене 
састанке треба да имамо на уму? I Коринћанима 14:40.

_______________________________________________________________________

„Састанке за предавања и молитву не треба чинити досадним. 
Уколико је то могућно, свако треба да дође на време и не треба 
одлагати састанак због оних који касне по пола часа или чак по 
педесет минута. Чим има двоје присутних, они могу затражити 
обећање. Састанак треба отворити у уговорено време, ако је то 
могућно, без обзира да ли има много или мало присутних. Не треба 
бити формалиста и укочен, него сви треба да врше своју дужност.“ 
– II Сведочанство, 650.

„Према светлости која ми је дата, наши састанци требало би да 
буду духовни и друштвени, и не сувише дуги.“ – II Сведочанство, 
651.

б. Како Бог гледа на дугачке јавне молитве? Матеј 6:5.

„У обичним приликама, молитве не би требало да трају дуже од 
десет минута. Треба променити положај тела и појањем и саветима 
спречити једноличност; ако неко затим осети потребу за молитвом, 
нека се помоли.“ – II Сведочанство, 650.

„Постоје, бојим се, људи који не износе своје личне невоље у 
приватној молитви, него чекају да то саопште на састанцима за 
молитву и стога неколико дана припремају своју молитву. Такви су 
права опасност за састанке. Они не зраче никакву светлост, никога 
не подижу. Њихове хладне, ледене молитве и дуга сведочанства 
бацају сенку на све. Сви се радују кад они заврше и скоро је 
немогућно ослободити се ледености и таме које они доносе на 
састанак својим молитвама и саветима.“ – II Сведочанство, 651.

ц. Како је Исус учио своје ученике да се моле на састанцима 
које је Он одржавао? Матеј 6:7.

_______________________________________________________________________

„Кад је поучавао народ, Христос није посвећивао време молитви. 
Није присиљавао људе на молитву и дуге, досадне церемоније, као 
што су то чинили фарисеји.“ – II Сведочанство, 653.
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Уторак  7. август

3. ВРЕМЕ ЗА РАЗМЕНУ ИСКУСТАВА

а. Шта сви треба да буду спремни да чине на молитвеним 
састанцима? Марко 5:19 (последњи део); Малахија 3:16.

„Сви који иду оним хришћанским путем који води навише, имају 
и увек ће имати живо, ново и занимљиво искуство. Живо искуство 
се добија у свакодневним искушењима, сукобима, јаким напорима 
и победама, у великом миру и радостима које стичемо кроз Исуса. 
Једноставно изношење ових искустава даје светлости, снаге и 
знања, што ће помоћи другима да и сами напредују у богоугодном 
животу.“ – II Сведочанство, 651.

„Настојмо да свакога дана научимо нешто више о нашем 
небеском Оцу, стичући нова искуства о Његовој милости; тада ће 
се у нама пробудити жеља да и говоримо о Његовој љубави и ако то 
будемо чинили, наша срца ће се охрабрити и загрејати. Када бисмо 
више мислили о Исусу и више говорили о Њему, а мање о себи, 
онда би нам Он био много ближи...

„У сведочењу за Христа, једна особа никада не може да изнесе и 
каже све, него сви који љубе Бога треба да сведоче о непроцењивој 
вредности Његове милости и истине.“ – In Heavenly Places, 92.

б. Поред дељења својих искустава са другима, како још можемо 
допринети молитвеним састанцима? Псалам 35:18; 107:31,32.

_______________________________________________________________________

„Када растемо у благодати, ми ћемо уживати да присуствујемо 
верским састанцима и да пред верницима радосно сведочимо о 
Христовој љубави... Колико снаге даје реч наде, храбрости и одлучности 
у заузимању правог става ономе који је био склон обесхрабрујућим 
навикама! Чврст став у поштовању добрих начела имаће утицаја на 
усмеравање душе у правом смеру. Не постоји ограничење за добро 
које можете учинити.“ – That I May Know Him, 161.

„Бог жели да Његова послушна деца траже Његов благослов и да 
долазе пред Њега славећи Га и захваљујући Му. Бог је Извор живота 
и снаге... Оно што је Он учинио за свој изабрани народ требало 
би да свако срце испуни благодарношћу, и Он је ожалошћен што 
Му се одаје тако мало захвалности. Он жели да види јаче изразе 
захвалности од стране свог народа који ће на тај начин показати да 
је свестан разлога своје радости и задовољства.“ – VI Сведочанство, 
225.
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Среда  8. август

4. МОЛИТВЕНИ САСТАНЦИ У МАЛИМ ГРУПАМА

а. Какав пример су нам оставила четири младића, молећи се у 
школи? Данило 2:13-18.

_______________________________________________________________________

„Данило и његови пријатељи су такође требали да страдају са 
лажним пророцима; али ризикујући свој сопствени живот, Данило 
се усудио да ступи пред цара, молећи да се одложи извршење казне, 
уз гаранцију да ће му он казати сан и дати одговарајуће тумачење.

„Са овим предлогом цар се сагласио; и сада је Данило сазвао 
своје другове да заједно изнесу ствар пред Бога, тражећи мудрост 
са Извора светлости и знања. Премда су били у царском двору, 
окружени искушењем, нису заборавили своју одговорност према 
Богу. Они су били дубоко свесни да их је Божје провиђење 
поставило тамо где јесу, да они раде за Њега, суочавајући се са 
захтевима истине и дужности. Они су се уздали у Бога, обраћајући 
Му се за помоћ усред неприлика и опасности, и Он им је био увек 
присутна помоћ.“ – Библијско посвећење, 36.

„На коленима су замолили Бога да им да снаге и мудрости која 
им једина може помоћи у овој великој потреби.“ – Синови и кћери 
Божје, 214.

б. Како је њихова молитва услишена? Данило 2:19,46-49.
_______________________________________________________________________

„Божје слуге Му се нису молиле узалуд. Они су Га прославили, 
и у часу искушења Он је њих поштовао. Тајна је била откривена 
Данилу, и он је похитао да затражи разговор са царем.“ – Библијско 
посвећење, 36, 37.

ц. Шта можемо научити из молитве Данила и његових другова? 
Матеј 18:20.

_______________________________________________________________________

„Потреба за тајном молитвом је велика, али исто тако постоји и 
потреба да се неколико хришћана састане, и да уједињени у духу 
ревности упуте своје молбе Богу. У таквим малим групама Исус 
је присутан, љубав за душе се продубљује у срцу, а Дух користи 
своју моћну силу како би људски сарадници били употребљени у 
спасавању оних који су изгубљени.“ – Lift Him Up, 358.
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Четвртак  9. август

5. НА САБОРИМА

а. За које стање треба и ми да се молимо, као што се молио и 
Христос? Псалам 133:1; Ефесцима 4:3.

_______________________________________________________________________

б. Како можемо да достигнемо такво стање, нарочито на 
саборима? Матеј 18:19; Приче 24:6 (последњи део). Какав 
утицај то има на присутне?

„Они који раде на састанцима под ведрим небом често треба да 
се заједнички моле и међусобно саветују, како би могли улагати 
разумне напоре. На тим састанцима треба посветити пажњу 
многим стварима. Али проповедници морају свакога дана наћи 
времена да се сакупе ради молитве и саветовања. Треба да знате да 
се све мора тачно предвидети и, као што ми је речено, 'да стојите 
раме уз раме, идући право напред и не повлачећи се.' Ако се буде 
овако радило, постојаће јединство у срцу и слога у делу. Показаће 
се чудесни резултати и то ће народу донети Божје благослове.

„Пре него што хоће да одрже неко предавање, проповедници 
треба да се обрате Богу за мудрост и снагу. Раније су се 
проповедници издвајали и молили скупа, и нису престајали док 
Дух Божји није одговорио на њихове молитве. Тада су се враћали 
с молитве осветљених лица и кад су говорили сакупљеном народу, 
њихове речи су имале силу, и допирале су до срца народа, јер је 
Дух који им је дао благослов припремио срца да приме њихову 
вест. Небески свемир чини на припремању душа за преобраћење 
много више но што ми замишљамо.“ – VI Сведочанство, 33.

Петак  10. август

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Који су неки од благослова које добијамо присуствујући молитвеним 
састанцима?

2. Који део времена треба посветити молитви? Зашто?
3. Зашто на молитвеним састанцима треба да делимо своја искуства? 
4. Шта можемо научити из молитвеног састанка који су одржали 

Данило и његова три пријатеља? 
5. Зашто вође на нашим саборима често треба да нађу времена за 

молитву и заједничко саветовање?
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Лекција 7      Субота, 18. август 2018.

Јавна молитва
„А кад се молите, не говорите много као незнабошци; јер они 

мисле да ће за многе речи своје бити услишени.“ – Матеј 6:7.

„Ако неко има потребу за дугим тражењем у молитви, нека то остави 
за тајну молитву у клети. Дозволите да Дух Свети уђе у ваше срце и Он 
ће га очистити од сваког хладног формализма.“ – IV Сведочанство, 67.

Предлажемо да прочитате: Слуге јеванђеља, 158-161.

Недеља  12. август

1. МОЛИТВА ТОКОМ БОГОСЛУЖЕЊА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

а. Какав став треба да испољимо у јавној служби за Бога и у 
начину на који Му се обраћамо? Псалам 96:9.

„Понизност и страхопоштовање треба да красе понашање 
свих који излазе пред Бога. У име Исусово ми можемо изаћи пред 
Њега с пуним поверењем, али Му се не смемо приближавати с 
дрском уображеношћу као да је Он раван нама. Има и таквих који 
се великом, свемоћном и светом Богу обраћају тако као што би 
ословили неког себи равног или чак нижег од себе.“ – Патријарси 
и пророци, 254.

б. Какав положај у јавној молитви правилно одсликава овај 
став? Псалам 95:6; Дела 20:36; 21:5.

„Примила сам писма у којима су ме питали о исправном 
држању које треба заузети особа која приноси молитву Владару 
свемира. Када су наша браћа усвојила замисао да стоје док се моле 
Богу? Један човек који се неких пет година школовао у Батл Крику 
(Battle Creek) замољен је да се помоли пре него што се сестра Вајт 
обрати окупљенима. Али када сам га видела како стоји на ногама 
док се спремао да отвори уста у молитви Богу, моја душа је била 
подстакнута да га јавно укорим. Прозивајући га именом, рекла 
сам: 'Клекни на колена.' То је увек примерен положај.“ – Selected 
Messages 2, 311.
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Понедељак  13. август

2. КРАТКО И ДИРЕКТНО

а. Какав пример нам је Исус оставио по питању јавне молитве? 
Матеј 6:9-13.

„Молитва Господња ('Оче наш') није имала за сврху да се само 
понавља као нека формалност, него је дала пример ономе каква 
наша молитва треба да буде – једноставна, усрдна и садржајна. У 
облику једноставне молбе изнесите Господу своје потребе и изразите 
захвалност за Његову милост.“ – VI Сведочанство, 221.

„Христос је говорио ученицима да њихова молитва треба да буде 
кратка, и да садржи само оно што желе и ништа више. Он одређује 
садржину и трајање њихових молитви; она треба да садржи хвалу 
и жељу за земаљским и духовним благословом. Како је садржајна 
ова молитва! Она садржи потребе свих људи. Један до два минута је 
довољно за сваку обичну молитву.“ – II Сведочанство, 654.

б. Које начело о нашем говору може да се примени и на јавну 
молитву? Приче 10:19. Зашто су неке јавне молитве тако дуге?

„Дуга излагања и досадне молитве нису пожељни нигде, а посебно 
не на друштвеним скуповима. Онима који су увек спремни да се 
истакну и да нешто кажу допушта се да дрско потискују сведочанство 
бојажљивих и повучених. Најповршнији обично имају највише да 
кажу. Њихове молитве су дуге и механичке, тако да само замарају 
анђеле и остале молитеље који их слушају. Наше молитве на јавним 
скуповима треба да буду кратке и јасно одређене. Ако неко има потребу 
за дугим тражењем у молитви, нека то остави за тајну молитву у клети. 
Дозволите да Дух Свети уђе у ваше срце и Он ће га очистити од сваког 
хладног формализма.“ – IV Сведочанство, 67.

„Дуге и заморне молитве се често упућују на јавном месту зато 
што се запоставља тајна молитва. Нека проповедници не уносе у своју 
молитву све дужности које су запоставили у току седмице, надајући 
се да ће тиме окајати своју немарност и умирити своју савест. Такве 
молитве често резултирају опадањем духовности код оних који 
слушају.“ – Слуге јеванђеља, 159.

„Досадне молитве које више личе на проповеди, нису погодне, 
нарочито на јавним местима. Кратка молитва, упућена у вери и 
усрдности, омекшаће срца слушалаца; док код дугих молитава они 
нестрпљиво очекују крај исте, као да желе да је свака изговорена реч 
оконча.“ – Слуге јеванђеља, 161. 
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Уторак  14. август

3. МОЛИТВА У ПОНИЗНОСТИ

а. Какав став треба да избегавамо у молитви? Матеј 6:5,7,8.

„Молитве многих су беживотне и у тону проповеди. Такви се 
моле људима, а не Богу. Кад би се молили Богу и заиста схватили 
шта чине, уплашили би се од своје смелости, јер се под плаштом 
молитве обраћају Господу читавим говором као да су Творцу 
свемира потребна нека обавештења у погледу онога што се дешава 
у овом свету. Све ове молитве су као звоно које звони и прапорац 
који звечи. Оне се не примају на небу. Оне замарају Божје анђеле 
који су принуђени да их слушају.“ – II Сведочанство, 654.

„Кад се молите, будите кратки и пређите одмах на оно што 
је циљ молитве. Не држите Господу проповеди својим дугим 
молитвама. Тражите хлеб живота као што дете кад је гладно тражи 
хлеба од својих земаљских родитеља. Бог ће својим благословом 
задовољити сваку нашу потребу када то затражимо од Њега у 
једноставности и вери.“ – V Сведочанство, 186.

б. Шта је вредно у Божјим очима? I Петрова 3:4; Јаков 4:6. 
Како стога треба да се молимо? 

„Молитва је најсветији чин душе. Она треба да буде искрена, 
смерна и усрдна, изражавајући жеље обновљеног срца које налази 
спокојство у присутности светог Бога. Када онај који се моли 
осећа да се налази у божанском присуству, он потпуно заборавља 
на себе. Он не осећа никакву жељу да истиче своје говорничке 
способности; нити покушава да угађа уху оних који га слушају; 
једина му је тежња у том часу да прими благослов за којим душа 
жуди.“ – V Сведочанство, 187.

ц. Када ће Бог чути јавну молитву? Псалам 66:18.

„Бог нас неће чути ако у срцу гајимо неправду или било који 
намерни грех, али ће услишити молбу скрушеног срца које се каје. 
Поправимо ли се у ономе у чему смо грешили, Бог ће сигурно 
услишити наше молитве. Својим заслугама никада не можемо 
задобити Божју милост; спасење нам омогућују само Христове 
заслуге и Његова праведност, Његова крв нас једино може очистити 
од греха; стога морамо испунити услове које Бог пред нас поставља 
да би нас прихватио као своју децу.“ – Пут Христу, 86, 87.
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Среда  15. август

4. ВОЂЕ БОЖЈЕГ НАРОДА У МОЛИТВИ

а. Какав пример јавне молитве нам је оставио краљ Соломун 
приликом посвећења храма? II Дневника 6:12,13.

_______________________________________________________________________

„Приликом посвећења храма, Соломун је стајао лицем окренут 
према жртвенику. У храмском дворишту стајало је бронзано 
подножје, и након што се успео на њега, стао је подигнувши своје 
руке к небу, и благословио огромну масу израиљског народа, и сав 
окупљени Израиљ је устао... 

„'А беше начинио Соломун подножје и метнуо га насред трема... 
па стаде на њ, и клече на колена пред свим збором Израиљевим, и 
подиже руке своје к небу' (II Дневника 6:13).“ – Selected Messages 2, 
312, 313.

б. Шта можемо научити из ове молитве? II Дневника 6:14-42. 
_______________________________________________________________________

„Дуга молитва коју је тада (Соломун) изрекао била је примерена 
прилици. Она је била надахнута од Бога, и изрицала је осећаје 
најузвишеније побожности уједињене с најдубљом понизношћу.“ 
– Selected Messages 2, 313.

ц. Како је Бог одговорио на Јосафатову понизну, јавну молитву 
за избављење (II Дневника 20:5-12) и какав је био Јосафатов 
одговор? II Дневника 20:14-19.

_______________________________________________________________________

„Стојећи пред народом у трему храма, Јосафат је изливао душу 
у молитви, и вапио Богу за помоћ признајући колико је Израиљ 
беспомоћан...

„Јосафат је с поверењем могао рећи Господу: 'Него су очи наше 
упрте у Те.' Годинама је он поучавао народ да се узда у Онога који се 
у прошлим столећима толико пута залагао да спасе своје изабране 
од пропасти. И сад, кад је царство било у опасности, Јосафат није 
био усамљен: 'Сви синови Јудини стајаху пред Господом и деца 
њихова, жене њихове и синови њихови' (II Дневника 20:13). Они су 
сложно постили и молили се, сложно су вапили Господу да створи 
забуну међу непријатељима како би се прославило име Јеховино.“ 
– Пророци и цареви, 134.
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Четвртак  16. август

5. ИСУС, ПРИМЕР У ЈАВНОЈ МОЛИТВИ

а. Каква је била Исусова намера у једној од ретких јавних 
молитава које је упутио? Јован 11:41-43.

_______________________________________________________________________

„Подижући своје очи, Спаситељ се молио: 
„'Оче! Хвала Ти што си ме услишио. А ја знадох да ме свагда 

слушаш; него рекох народа ради који овде стоји, да верују да си ме 
Ти послао.' Тишину која је уследила након ове молитве прекинуо 
је Исус, говорећи снажним гласом: 'Лазаре, изађи.'“ – The Spirit of 
Prophecy 2, 365.

б. Каква је била последица ове молитве вере? Јован 11:44.
_______________________________________________________________________

„Ово Христово величанствено чудо довело је до тога да многи 
узверују у Њега. Међутим, неки који су се нашли у мноштву 
код гроба, који су чули и видели дивна Исусова дела, нису били 
обраћени, већ су затворили своја срца за доказе које су им пружиле 
сопствене очи и уши. Ово испољавање Христове силе било је 
крунска објава и доказ који је Бог пружио човеку да је Он послао 
свог Сина у свет за спасење људског рода. Ако би фарисеји 
одбацили овај моћни доказ, никаква сила на небу или на земљи 
не би их могла ослободити њиховог сотонског неверовања.“ – The 
Spirit of Prophecy 2, 366.

Петак  17. август

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Какав треба да буде наш став током јавне молитве? Како то утиче 
на наш глас у молитви? 

2. Шта можемо научити из молитве коју је Христос оставио својим 
ученицима?

3. Како наше молитве могу завршити попут звона које звони или 
прапорца који звечи?

4. Зашто је Јосафатова молитва услишена на тако диван начин?
5. Која је била сврха Исусове кратке јавне молитве поред Лазаровог 

гроба?
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Лекција 8     Субота, 25. август 2018.

Молитва за друге
„Молите се Богу један за другога, да оздрављате; јер непрестана 

молитва праведнога много може помоћи.“ – Јаков 5:16.

„Почните да се молите за душе, приближите се Христу, Његовим 
прободеним ребрима. Нека кротки и тихи дух украси ваш живот. 
Понизним и топлим молитвама тражите од Њега мудрост да 
спасете не само своју душу, него и друге да спасете.“ – Порука младим 
хришћанима, 142.

Предлажемо да прочитате: Пророци и цареви, 81-93, 106-108.

Недеља  19. август

1. МОЛИТВА ЗА ОНЕ КОЈИ СУ НАС ПОВРЕДИЛИ

а. Колико је Јов патио? Јов 1:13-22; 2:7-10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Када су Јовљеве патње окончане? Јов 42:7-10.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кад се Јов помолио не само за себе, него и за оне који су били 
против њега, Бог је његовој муци и његовом ропству учинио крај. 
Кад је осетио усрдну жељу да помогне онима који су се огрешили 
о њега, он је и сам примио помоћ. Молимо се Богу, не само за себе, 
него и за оне који су нас увредили и који не престају да нас вређају. 
Молимо се, молимо, нарочито у својој души. Тражимо Господа 
без престанка, јер су Његове уши отворене за искрену молитву 
упорног молитеља кад се у души понизи пред Њим.“ – Коментари 
библијских текстова, 244.

ц. Како је Јов награђен зато што је, упркос својим жестоким 
мукама, мислио и на друге? Јов 42:11-13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Понедељак  20. август

2. МОЛИТВА ЗА ЦЕО ГРАД

а. Након што је ослободио свог синовца Лота и град Содом, 
како је Аврам реаговао на Божји план да уништи Содом? I 
Мојсијева 18:20-25.

„Бог је Авраму указао велику част. Небески анђели су му 
се јављали и разговарали с њим као што разговара пријатељ с 
пријатељем. Кад је требало извршити пресуду над Содомом, то се 
од њега није тајило, и он је имао да буде заступник грешника пред 
Богом...

„'Тајна је Господња у оних који Га се боје' (Псалам 25:14). Аврам 
је поштовао Бога, али је и Господ поштовао њега, упућујући га у 
своје савете и откривајући му своју вољу.“ – Патријарси и пророци, 
126, 127.

б. Како се Аврам пред Богом залагао за Содом, показујући да 
не познаје право стање града? I Мојсијева 18:26-33.

„Иако је Лот био један од досељеника у Содому, он није 
учествовао у безакоњу његових становника. Аврам је мислио да у 
тој многољудној вароши мора бити још и других штовалаца правога 
Бога... Аврам није молио само једном, већ више пута. Видећи да 
његове молбе наилазе на одговор, охрабрио се и продужио да моли 
све док није добио јемство да ће град бити поштеђен ако би се у 
њему нашло само десет праведника.

„Аврамова молитва је била прожета љубављу према душама које 
су биле осуђене на пропаст. Док је осећао одвратност према гресима 
изопачених становника тог града, он је желео да се ти грешници 
спасу. Његово тако дубоко и искрено интересовање и залагање за 
становнике Содома показује колику бисмо забринутост ми морали 
да осећамо за непокајане. Грех треба мрзети, али грешника треба 
волети и имати према њему самилости. Свуда око нас налазе се 
душе које безнадежно одлазе у пропаст страшну исто тако као 
што је била и она што је снашла Содом... Где су они који би се у 
понизности и истрајној вери молили Богу за њега?“ – Патријарси и 
пророци, 127, 128.

ц. На крају, колико људи је Бог могао да избави из Содома? I 
Мојсијева 19:30.

_______________________________________________________________________
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Уторак  21. август

3. МОЛИТВА ЗА НЕПОКАЈАНЕ

а. Шта је обећано Израиљу као казна, ако буду константно 
непослушни Богу? V Мојсијева 28:15,16,23,24.

_______________________________________________________________________

б. На основу овог обећања, каква је била Илијина молитва за 
Израиљце током периода њихове отворене непослушности 
према Богу? Јаков 5:17.

„У душевном болу вапио је (Илија) Господу да не допусти да 
Његов изабрани народ и даље иде рђавим путем, да га казни, ако је 
то потребно, како би постао свестан да се одвојио од неба. Чезнуо 
је да види да се народ покајао пре но што толико утоне у зло да 
изазове Господа да га потпуно уништи.

„Бог је услишио молитву Илијину. Многе опомене, позиви и 
укори нису навели Израиља да се покаје. Дошао је тренутак кад 
је Бог морао проговорити судом. Над оскврњеном земљом лежало 
је тешко проклетство Божје, јер су свештеници Валови тврдили да 
небески дарови, роса и киша, не долазе од Господа већ од природних 
сила и да земља добија своје благодати захваљујући стваралачкој 
енергији сунца и тако доноси обилан род... Земља неће добити ни 
росе ни кише све док се они (Израиљци) не покају, врате Богу и 
признају да је Он извор свих благослова.“ – Пророци и цареви, 81, 82.

ц. Каква је била Илијина молитва када је Израиљ коначно 
признао Бога као врховног Владара, и какав је био њен 
резултат? Јаков 5:18; I Царевима 18:42-45.

_______________________________________________________________________

„Када се на гори Кармил Илија помолио за кишу (I Царевима 
18:41-45), његова вера била је стављена на пробу, али је издржао 
и неуморно и даље износио Господу своју молбу... Бог понекад не 
услишава наше молитве када Му их први пут упутимо, јер када 
би то учинио, ми бисмо могли помислити да имамо право на све 
благослове и предности које нам даје. Уместо да испитујемо своје 
срце да бисмо видели да се можда неко зло није увукло у нашу 
душу, да нисмо попустили неком греху, ми бисмо постали немарни, 
пропуштајући да признамо своју зависност од Њега и да нам је 
Његова помоћ заиста потребна.“ – God’s Amazing Grace, 88.
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Среда  22. август

4. МОЛИТВА ЗА ОНЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ТЕШКИМ 
ОКОЛНОСТИМА

а. Шта се догодило Петру, и како је црква на то одговорила? 
Дела 12:1-5.

„Јаковљева смрт изазвала је велику жалост и запрепашћење 
међу верницима. Кад је и Петар бачен у тамницу, цела Заједница је 
била у посту и молитви...

„Док се под разним изговорима Петрово погубљење одлагало до 
после Пасхе, чланови Заједнице имали су времена да дубоко и савесно 
испитају своје срце и упуте усрдне молитве Богу. Непрекидно су се 
молили за Петра, јер су осећали да не може бити поштеђен суђења. 
Увиђали су да је наступио тренутак кад би Заједница Христова, ако 
јој не буде пружена нарочита божанска помоћ, могла бити потпуно 
уништена.“ – The Spirit of Prophecy 3, 335, 336.

б. Како је Бог одговорио на молитве свог верног народа? Дела 
12:6-12.

ц. Која су нека од обећања која нас уверавају да ће Бог бити са 
нама у тешким временима? Псалам 28:7; 91:14,15.

„Често се упућују усрдне молитве за оне који су у искушењима, 
тузи и малодушности, а то је и право. Треба се молити да Бог 
пошаље светлост у помрачени ум и да утеши ожалошћено срце. 
Али Бог одгавара на молитве упућене за оне који се труде да и сами 
буду канали Његових благослова. Док се молимо за тако ојађене 
душе, морамо их подстицати да се и они са своје стране залажу за 
оне којима је помоћ потребнија него њима. Настојање да помогну 
другима разагнаће мрак и потиштеност и из њиховог срца. Ако 
настојимо да и друге утешимо утехом којом смо сами утешени, 
примићемо Божји благослов.“ – Здравље и срећа, 225, 226.

„Нека нам, попут величанствених споменика, пред очима увек 
буду сећања на све оно што је Господ учинио да нас утеши и спасе 
из руку непријатеља. Сећајмо се увек живо сваког детаља нежног 
саосећања и милосрђа које нам је Бог указао – суза које нам је 
обрисао, болова које је ублажио, брига које је отклонио, страха који 
је одагнао, жеља које нам је испунио и свих благослова којима нас 
је обасуо. То ће нас охрабрити да издржимо све што нас још чека на 
преосталом делу нашег овоземаљског пута.“ – Пут Христу, 116, 117.
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Четвртак  23. август

5. АКО ДРУГИ И ЗАБОРАВЕ ДА СЕ МОЛЕ, БОГ 
НАС НЕ ЗАБОРАВЉА

а. Шта се догодило Павлу док је био под заштитом Римљана 
током испитивања његовог случаја? Дела 23:12-15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Како је Бог интервенисао да спасе Павла? Дела 23:16-22.
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Када је Петар био заробљен и осуђен на смрт, браћа су дан и ноћ 
приносила усрдне молитве Богу за његово избављење. Али такво 
интересовање није испољено за случај Павла, на кога се гледало 
као на отпадника од Мојсија и учитеља опасних доктрина. Павле 
за избављење од сурове смрти није имао да захвали старешинама, 
који су га и довели у овај опасан положај, већ брижном саосећању 
свог рођака.“  – Sketches from the Life of Paul, 226.

ц. Како знамо да Бог данас води бригу о својој верној деци? 
Јеврејима 13:5 (последњи део); Псалам 37:28.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Петак  24. август

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта се десило Јову када се молио за оне који су били против 
њега? Шта можемо да научимо из тога?

2. Шта је подстакло Аврама да се моли за Содом? Како ми 
данас можемо гајити исти дух?

3. Зашто се Илија молио да Бог излије казне на свој народ?
4. Каква је молитва принета за Петра, и какав је био резултат?
5. Како се Бог сетио Павла у тренуцима када су га његова браћа 

заборавила?
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Субота, 1. септембар 2018.
Дар прве суботе за централу 
у Мадагаскару

Мадагаскар је велика острвска држава 
на југоистоку Африке. Она је дом за преко 
хиљаду врста дивљих животиња, од ког се 
90% не може наћи нигде другде у свету. 
То је острво прашума, прелепих плажа 
и коралних гребена. Близу прометног 
главног града Антананарива, на брду, 
налази се Амбохиманга, скуп царских 
палата и гробља, око кога се уздижу 
масивна, вековима стара стабла баобаба.

Мадагаскар има 24 милиона становника. 
Према недавном истраживању, 55% становништва држи 
се традиционалних веровања, 40% чине хришћани, а преосталих 5% 
су муслимани. Мадагаскарски хришћани су подељени на две скоро 
једнаке групе протестаната и римокатолика. Званични језици су 
француски и малагашки.

Вест реформације у Мадагаскар је стигла 2013. године, када је брат 
Џон Боско, проповедник из Руанде, одлучио да посети ову земљу. 
Један пар из протестантске цркве га је примио и помогао му да нађе 
смештај. Брат Боско је са њима имао неколико библијских проучавања 
и они су постали врло заинтересовани за вест садашње истине. Овај 
пар је обезбедио и место за суботна богослужења, позивајући своје 
пријатеље и њихову децу да присуствују овим скуповима. Након тога је 
ова породица проширила вест реформације и на друге делове земље. 
Ускоро им је послат и један библијски радник из Руанде, коме су 
помагала два волонтера из Бразила. После шест месеци тешког рада, 
крштено је 49 душа. Сада на Мадагаскару имамо преко 80 чланова 
цркве и преко 200 полазника у суботној школи. Недавно је тамо и 
званично организована мисија. 

Наши чланови су раштркани по целој земљи. Наша жеља је да 
успоставимо седиште у Антананариву, будући да се тај град налази 
у средишту острва, што га чини идеалним језгром за наш мисионски 
рад. Такође ћемо имати и место за богослужење, као и за штампање 
трактата.

Молимо нашу браћу широм света да драговољно помогну у 
остваривању овог пројекта. Наша је молитва да Бог благослови вашу 
усрдност у Његовом мисионском делу.

„Подашна рука бива богатија, и ко напаја, сам ће бити напојен“ 
(Приче 11:25).

Ваша браћа и сестре из мадагаскарске мисије
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    Лекција 9      Субота, 1. септембар 2018.

Ограничења у молитви
„И ово је слобода коју имамо к Њему да ако шта молимо по вољи 

Његовој послуша нас.“ – I Јованова 5:14.

„Они који наставају у Христу имају обећање да ће их Бог чути јер 
воле да врше Његову вољу. Они не упућују формалне, опширне молитве, 
већ долазе пред Бога с озбиљним, скромним поверењем као дете пред 
свога благог оца и изливају пред Њим своју тугу, страх и грехе и у 
Исусово име износе своје потребе; они одлазе из Његове близине радосни 
због обећања о љубави која прашта и милости која одржава у животу.“ 
– Our High Calling, 147.

Предлажемо да прочитате: Жеља векова, 506-517.

Недеља  26. август

1. БОГ РАДИ КРОЗ ОДЛАГАЊЕ

а. Са којом молбом су Марија и Марта дошле к Исусу? Јован 
11:1,3. Какву веру су оне испољиле у овој молби?

_______________________________________________________________________

„Када се Лазар разболео, Марија и Марта су послале Исусу вест: 
'Господе! Гле, онај који Ти је мио болестан је.' Није било никаквих 
других речи, нити хитног позива да Он дође. Оне су са потпуним 
поуздањем очекивале да ће њихов Пријатељ одмах доћи и исцелити 
њиховог брата.“ – Manuscript Releases 21, 109.

б. Да ли је Исус одговорио на молбу сестара? Јован 11:6. Која 
је била последица Исусовог касног доласка? Јован 11:11-14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Чим је гласник отишао, Марија и Марта приметиле су озбиљно 
погоршање болесниковог стања. Његова грозница је брзо порасла, и 
убрзо су схватиле да је, у борби између живота и смрти, смрт однела 
победу. Гледале су како њихов брат умире, док им је срце разарала 
бол.“ – Manuscript Releases 21, 109.
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Понедељак  27. август

2. БОЖЈА НАМЕРА КАД НАС ОСТАВЉА ДА ЧЕКАМО

а. Зашто је Исус дозволио да Лазар умре? Јован 11:4,15. Каква је 
част указана Лазару као последица одлагања Исусове посете 
њему? Јован 11:38-44.

_______________________________________________________________________

„Њих (ученика) ради је дозволио да Лазар умре. Да је исцелио 
Лазара од болести, не би било учињено чудо које је најнепобитнији 
доказ о Његовом божанском карактеру.“ – Жеља векова, 510.

б. Шта можемо научити из Исусовог искуства са Лазаром? 
Псалам 37:5,7 (први део).

„Ништа не рањава душу као оштре стрелице неверовања. Када 
искушење дође, као што ће сигурно доћи, не брините се нити се 
жалите. Тишина у души чини Божји глас изразитијим. 'Веселе се 
кад се стишају' (Псалам 107:30). Запамтите да вас придржавају 
поуздане руке. 'Ослони се на Господа, и чекај Га' (Псалам 37:7). Он 
вас води у луку искуства у милости.“ – In Heavenly Places, 269.

ц. Зашто Бог понекад одлаже одговор на наше молитве? Јеврејима 
10:35,36; Јов 23:10.

„Понекад смо у искушењу да помислимо да обећање 'Иштите, и 
даће вам се; тражите, и наћи ћете; куцајте, и отвориће вам се' није 
испуњено уколико одговор не дође одмах након упућене молитве. 
Наше је преимућство да тражимо посебне благослове, и да 
верујемо да ћемо их добити. Али ако благослове за које смо молили 
не примимо истог тренутка, не треба да мислимо да наше молитве 
Бог није чуо. Примићемо одговор на оно за шта смо се молили, чак 
и ако одговор дође мало касније. У извршавању плана искупљења, 
Христос у људском роду види доста тога што би Га обесхрабрило. 
Али Он није обесхрабрен. У својој милости и љубави Он наставља 
да нам нуди прилике и преимућства. Стога треба да се ослонимо 
на Господа и да Га стрпљиво чекамо. Одговор на наше молитве 
можда неће доћи онолико брзо колико ми очекујемо; можда нећемо 
добити баш оно што смо тражили; али Онај који зна шта је најбоље 
за Његову децу излиће на нас много већа добра него што су она 
за која смо ми молили, ако не изгубимо веру и не постанемо 
обесхрабрени.“ – The Youth’s Instructor, April 6, 1899.
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Уторак  28. август

3. ХРИСТОС ОДБИЈА ДА СЕ МОЛИ 
    ЗА СОПСТВЕНО ИЗБАВЉЕЊЕ 

а. Будући да је Исус одређен да буде жртва за наше грехе, како је 
Његова људска природа реаговала на борбу која се налазила 
пред Њим? Матеј 26:39; Лука 22:42.

„Изгледало је као да неки тајанствени облак обавија Сина 
Божјег. Они који су били у Његовој близини осетили су сенку тог 
облака. Исус је седео задубљен у мисли. Најзад је Његов тужни глас 
прекинуо тишину: 'Сад је душа моја жалосна; и шта да кажем? Оче! 
Сачувај ме од овога часа.' Христос је у мислима већ испијао чашу 
горчине. Оно што је људско у Њему уздрхтало је пред тренутком 
напуштености, кад ће изгледати да Га је чак и Бог оставио, кад ће 
сви сматрати да Га то Бог бије и мучи и да је заборављен. Устукнуо 
је при помисли да ће Га грешни људи јавно понижавати и према 
Њему поступати као према најгорем злочинцу, уздрхтао је пред 
срамном и нечасном смрћу. Помисао на сукоб са силама таме, 
ужасна тежина људских греха, Очев гнев проузрокован грехом 
– све је то тиштало Исусов дух, и смртно бледило је прекрило 
Његово лице.“ – Жеља векова, 601.

б. Како је Исус испољио покорност свом Оцу, иако је Његова 
људска природа устукнула пред борбом пред којом се налазио? 
Матеј 26:42; Јован 12:27.

„У Христовој најтежој кризи, кад Му се срце кидало под теретом 
греха, анђео Гаврило је био послан да крепи Страдалника и охрабрио 
Га је да настави својом крвљу попрсканом стазом. И док је анђео 
придржавао Његово малаксало тело, Христос је узео горку чашу и 
пристао да је испије до талога.“ – Коментари библијских текстова, 526.

ц. За шта је Исус одбио да се моли, испољавајући тиме потпуну 
потчињеност Очевој вољи? Матеј 26:52-54.

„Исус је наредио Петру да склони мач, говорећи му: 'Или 
мислиш ти да ја не могу сад умолити Оца свог да ми пошаље више 
од дванаест легеона анђела?'... Затим је додао: 'Али како би се 
испунило шта стоји у Писму да ово треба да буде?' Срца ученика 
поново су потонула у очај и горко разочарање, док су у патњи 
гледали како Исуса одводе.“ – Spiritual Gifts 1, 48.
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Среда  29. август

4. САМОПРАВЕДНИМА ЈЕ ТЕШКО ПОМОЋИ

а. Како је Јеремија укорио своје савременике, и како је Исус 
применио ове речи на људе који су се налазили око Њега? 
Јеремија 7:3,4; Матеј 21:13.

_______________________________________________________________________

„Себичност и тврдичлук су учинили неосетљивим срца свештеника 
и поглавара. Они су искористили баш оне симболе који су указивали 
на Јагње Божје да би остварили зараду. То је у очима народа у великој 
мери уништило светост жртвених обреда. Исус се разгневио; знао је да 
ће Његову крв, која ће се ускоро пролити због греха света, свештеници 
и старешине исто тако мало ценити као и крв тих животиња, коју су 
непрекидно проливали.“ – Жеља векова, 565.

б. Како је слично стање присутно и данас? Откривење 3:14-20.

„Бог је веран свом завету са својим народом. Његова реч је 
непромењива. Његов народ призива патњу на себе одбацујући 
Његов савет ради своје људске мудрости. Њихове молитве не 
успевају да дођу до Његовог престола, јер су срж њихових молби 
побуна и непослушност. Христос је дошао са неба да палом 
људском роду пренесе поуке које Му је дао Његов Отац. Они 
који их чују и покоре им се ходиће сигурним стазама... Уз помоћ 
Христове силе они ће надвладати сваког непријатеља.“ – The Review 
and Herald, April 8, 1902.

ц. Које строго упутство је дато Јеремији, у погледу молитве 
за народ који своје грехе прикрива тобожњом светошћу? 
Јеремија 7:16. Какву молитву једино можемо упутити за оне 
који се налазе у таквом стању? Дела 26:18.

_______________________________________________________________________

„Бог ће чланове своје цркве учинити својим помагачима, ако 
се буду нашли тамо где могу бити од користи. Међутим, Он неће 
деловати преко запрљаних канала; јер би то обешчастило Његово 
свето име.“ – The Review and Herald, April 8, 1902.

„Линија раздвајања између цркве и света скоро је избрисана; 
и уколико не дође до реформације, уколико очи оних које је 
непријатељ заслепео не буду отворене, они ће бити изгубљени.“ – 
The Signs of the Times, July 25, 1892.
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Четвртак  30. август

5. МОЛИТВА ПО БОЖЈОЈ ВОЉИ

а. Које ограничење је стављено на све молитве? I Јованова 5:14.
_______________________________________________________________________

„Међутим, молити се у име Христово значи заиста много. То 
значи да морамо усвојити Његов карактер, испољавати Његов дух 
и своје поступке ускладити са Његовим. Спаситељева обећања 
дата су условно. Он каже: 'Ако имате љубав к Мени, заповести 
Моје држите.' Он спасава људе, не у греху, него од греха; а они који 
Га љубе, своју љубав доказују послушношћу.

„Права послушност увек долази из срца. То значи сарађивати с 
Христом свим срцем. Ако Му се предамо, Он наше мисли и циљеве 
толико поистовећује са својима, а наше срце и ум усклађује са својом 
вољом до те мере да покоравајући се Њему у ствари поступамо 
у складу са својим побудама. Наша воља постаје оплемењена и 
посвећена и наша највећа радост састоји се у томе да служимо 
Њему. Кад упознамо Бога онако како имамо могућности да Га 
упознамо, наш живот је тада живот непрекидне послушности.“ – 
Жеља векова, 646, 647.

„Молитва вере је божанско умеће; то је умеће којим мора 
овладати сваки који жели да његово животно дело буде успешно. 
Христос каже: 'Све што иштете у својој молитви верујте да ћете 
примити; и биће вам' (Марко 11:24). Он објашњава да наша молба 
мора бити у складу с Божјом вољом; ми морамо тражити оно 
што је Он обећао, и што год примимо, мора бити употребљено 
да се испуни Његова воља. Ако се испуне услови, испуниће се и 
обећање.“ – Васпитање, 230.

Петак  31. август

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта се десило док је Исус одлагао посету болесном Лазару? Како 
су његове сестре реаговале?

2. Шта ми треба да радимо ако на молитве не добијемо одговор у 
време и на начин на који очекујемо? Зашто се то дешава?

3. Опиши Исусове муке пре смрти на крсту. Како се Он понашао?
4. Зашто Бог не може да помогне ономе ко је самоправедан?
5. Када ће нам Бог дати оно за шта се молимо?
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Лекција 10   Субота, 8. септембар 2018.

Молитва за Светог Духа
„Иштите од Господа дажда у време познога дажда, Господ ће 

пустити муње, и даће вам изобила дажда и свакоме траве у пољу.“ – 
Захарија 10:1.

„За изливање Светог Духа ми треба да се молимо исто онако усрдно и 
једнодушно као што су то чинили ученици на дан Педесетнице. Када је тај 
дар њима био толико потребан у оно време, нама је данас још потребнији. 
Морална тама покрива земљу као мртвачки покров. Свакојака лажна учења, 
јереси и сотонске обмане заводнички и веома збуњујуће делују на људски ум 
и расуђивање. Без помоћи Духа Божјег и Његове силе сви наши напори на 
ширењу садашње истине били би узалудни и безуспешни.“ – V Свед,. 146.

Предлажемо да прочитате: Сведочанства за проповеднике, 463-469.

Недеља  2. септембар

1. ОБЕЋАНА СИЛА

а. Која нам је сила обећана ако се у потпуности предамо Богу? 
Дела 1:5,8. Са којим циљем нам је обећана ова сила? Лука 
6:38 (први део).

„То што се обиље Божје милости и благослова не излива на 
људе у већем обиму, није последица никаквог ограничења са 
Његове стране. Изливање Духа је божански дар људима. Он даје са 
дарежљивошћу коју људи не схватају правилно и не цене зато што 
не желе да је приме. Кад би били вољни и спремни да приме, сви би 
могли да буду испуњени Духом... Ми се сувише лако задовољимо 
само брчкањем на површини, док имамо преимућство да очекујемо 
дубоко гануће покренуто Светим Божјим Духом.

„Примањем овог дара, ми бисмо добили и све друге дарове; 
јер ми тај дар примамо према премноштву изобиља благодати 
Христове, и Он је спреман да тиме обдари сваку душу у складу са 
њеном могућношћу примања. Зато се немојмо задовољити само 
са делимичним примањем овог благослова, са примањем Духа тек 
толико да не заспимо на смрт, него најусрдније тежимо за обиљем 
Божје милости.“ – Мој живот данас, 64.

„Оно што примамо од Христа морамо дати и другима... Нико 
ко прими Христову благодат не може да је задржи само за себе.“ – 
Medical Ministry,, 334.
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Понедељак  3. септембар

2. ПРИПРЕМА ЗА ПРИМАЊЕ СИЛЕ

а. Како су ученици требали да приме обећани благослов? Лука 
24:49.

„Покоравајући се Христовој заповести они су чекали у Јерусалиму 
на обећање Очево – излив Светог Духа. Али нису чекали беспослени, 
већ као што библијски запис сведочи: 'Беху једнако у цркви хвалећи 
и благосиљајући Бога' (Лука 24:53). Такође су се састајали да би 
своје молитве упућивали Оцу у име Исусово.“ – Дела апостола, 25.

„Када будемо потпуно, свим срцем посвећени служби Христовој, 
Бог ће ту чињеницу признати изливањем свога Духа без мере, али 
то неће бити све док већина верника не буде сарађивала са Богом.

„Бог не може излити свој Дух док се толико испољава себичност 
и повлађивање самом себи; док преовлађује дух који се испољио 
у Кајиновом одговору: 'Зар сам ја чувар брата свог?'“ – Мој живот 
данас, 66.

б. Какво је било стање ученика пре него што су примили ову 
силу? Дела 2:1.

„Ученици су се најусрдније молили за оспособљеност да иступе 
пред свет и да у свом свакодневном додиру с људима изговарају 
речи које су у стању да грешнике приведу Христу. Одбацивши сва 
међусобна размимоилажења и сваку жељу за превлашћу, они су се 
присно повезали у хришћанском братству...

„Ови дани припреме били су дани дубоког истраживања и 
преиспитивања срца. Ученици су осећали свој духовни недостатак и 
вапили су Господу у молитви за свето помазање које ће их оспособити 
за дело спасавања душа. Нису тражили благослов само за себе. 
Притискивао их је терет спасавања душа.“ – Дела апостола, 26, 27.

ц. Шта свако од нас треба да учини како би се припремио за 
примање ове силе? Дела 3:19.

_______________________________________________________________________

„Неопходно је дело искреног кајања и реформације. Свим срцем 
треба да тежимо и да се молимо за излив Светог Духа, као што су 
и ученици после Христовог вазнесења неколико дана морали да 
искрено и најусрднијим молитвама траже Бога и да одбаце сваки 
грех.“ – Мој живот данас, 65.
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Уторак  4. септембар

3. ПРИМАЊЕ СИЛЕ

а. Какво је било искуство ученика када су примили силу Светог 
Духа? Дела 2:2-4. Како се ово искуство може упоредити са 
искуством Божје цркве у последњим данима? 

„Изливање Духа Светога у пунини у данима апостола 
представљало је 'рани дажд', и резултати тог чина су били 
величанствени. Али 'позни дажд' ће бити још изобилнији.“ – Мој 
живот данас, 67.

б. Шта су они чинили са примљеном силом? Дела 4:33.

„Ученици су осећали велики терет и бригу за спасавање душа. 
Јеванђеље је требало однети до најудаљенијих крајева света, и 
они су се најусрдније молили да буду обдарени силом коју им је 
Христос обећао. Тада се Дух Свети излио на њих, и хиљаде душа 
обраћале су се за један дан. 

„Тако би могло да буде и сада. Уместо људских нагађања, 
треба проповедати Божју Реч. Хришћани треба да одбаце све 
своје несугласице и да се потпуно предају Богу у циљу спасавања 
изгубљених. Нека у вери траже обећани благослов и он ће доћи.

„Ревност за Бога покренула је ученике да своје сведочанство у 
прилог истине објављују са великом силом. Зар не би требало да 
таква ревност и у нашем срцу распламса одлучност да говоримо о 
Христу распетоме и о Његовој спасоносној љубави?“ – Мој живот 
данас, 68.

ц. Под којим условом ћемо примити ову силу? Јоило 2:15-17.
_______________________________________________________________________

„Само они који непрекидно примају свеже обиље духовних 
благослова располагаће снагом која ће бити у сразмери са 
њиховим свакодневним потребама и способношћу да ту силу 
употребе. Уместо да у будућности очекују неко посебно време 
кад ће нарочитим завештањем духовне силе примити чудесну 
оспособљеност за придобијање душа, они се свакодневно предају 
Богу да би их учинио судовима подесним за Његову употребу. Они 
користе сваку прилику која им се пружа за рад; и предано раде за 
Учитеља ма где се налазили, у неком скромном делокругу, у кући 
или на пољу јавне делатности.“ – Мој живот данас, 67.
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Среда  5. септембар

4. ОБЕЋАЊЕ ЗА НАС ДАНАС

а. Које обећање у вези са нарочитом силом Светог Духа је дато 
нама данас? Јоило 2:23.

_______________________________________________________________________

„Истина је да ће у последње време, при завршетку дела Божјег, 
искрени напори посвећених верника под вођством Светог Духа бити 
праћени нарочитим знацима божанског одобравања. Симболичном 
представом о раном и позном дажду који у источним земљама пада 
у време сетве и жетве, јеврејски пророци су предсказали изливање 
духовне благодати на Заједницу Божју у изванредној мери. 
Изливање Духа у време апостола представљало је почетак раног 
или првог дажда и то је донело величанствене резултате. Свети 
Дух ће својим присуством све до краја бити сила праве Божје 
Заједнице.

„Али пред крај земаљске жетве обећано је посебно изливање 
духовне благодати да би се Заједница припремила за долазак 
Сина човечјег. То изливање Духа упоређује се с позним даждом. 
И управо за ту додатну силу хришћани треба да упућују своје 
молитве Господару од жетве, 'у време позног дажда' (Захарија 
10:1). 'И спустиће вам дажд рани и позни на време' (Јоило 2:23).“ 
– Дела апостола, 40.

б. О ком делу је пророковао Јован? Откривење 18:1. Како ми 
данас можемо имати удела у делу четвртог анђела? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Дух Свети делује на срце сваког појединца; и они који се одазову 
Његовом утицају постаће запаљене светиљке у овом свету. Такви 
ће се виђати свугде како журе да примљену светлост пренесу и на 
друге, као што су то чинили и они после силаска Духа Светога на 
дан Педесетнице. И док тако примљену светлост преносе на друге, 
они примај силу Духа у све већој мери. Земља ће бити осветљена 
славом Божјом...

„Стотине и хиљаде верника могу се видети како посећују 
породице и отварају им свету Реч Божју. Сила Духа Светога 
осведочава срца, и свуда се испољава дух истинског обраћења. На 
све стране се отварају врата за објављивање истине. Свет изгледа 
потпуно осветљен небеским утицајем.“ – Мој живот данас, 70.
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Четвртак  6. септембар

5. МОЛИТВА ЗА СВЕТОГ ДУХА

а. Имајући на уму време у ком живимо, шта Бог жели за нас 
данас? Захарија 10:1.

„Позни дажд који чини да земаљска жетва сазри, представља 
духовну милост која припрема цркву за долазак Сина човечјег.  Али 
уколико није пао рани дажд неће бити живота; неће се појавити она 
нежна зелена травка. Ако рани дажд не изврши своје дело, позни 
дажд не може ништа да допринесе усавршавању семена...

„Тако мора да се стално развија и расте живот једног хришћанина 
и да стално напредује његово хришћанско искуство...

„Само они који живе по виделу које су већ примили могу да 
очекују дар већег видела. Ако свакодневно не напредујемо у 
развијању хришћанских врлина нећемо препознати манифестацију 
Светога Духа у позном дажду. Он ће се можда изливати на сва срца 
око нас, а да ми то не приметимо, нити га примимо.“ – Сведочанства 
за проповеднике, 463, 464.

„Молимо се најусрдније, скрушеног и понизног срца, да се сада, 
у време позног дажда, обиље милости излије на нас. На сваком 
богослужењу коме присуствујемо, треба да се дижу наше топле 
молитве Богу да би подарио топлоту и влагу нашој души. И како из 
дана у дан тражимо од Бога силу Светога Духа тако ће Он у нама 
развијати кротост, понизност и зависност од Бога за позни дажд 
који довршава дело. Ако пуном вером тражимо овај драгоцени 
благослов, примићемо га, јер је то Бог обећао.“ – Сведочанства за 
проповеднике, 466.

Петак  7. септембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Зашто је нама чак и потребнија сила Светога Духа него што је то 
био случај са ученицима?

2. Шта можемо научити из искуства ученика у припреми за изливање 
Светог Духа? 

3. Уместо да гледамо на предстојеће време, када ћемо помоћу нарочитог 
дара духовне силе бити чудесно оспособљени за придобијање душа, 
шта треба да чинимо данас?

4. Како постајемо светлост свету? Шта ће се догодити када дозволимо 
да наша светлост сија?

5. Каква је сврха ранога дажда? Како се то повезује са позним даждом?
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Лекција 11    Субота, 15. септембар 2018.

Научи нас да се молимо
„И кад се мољаше Богу на једном месту па преста, рече Му неки 

од ученика Његових: Господе! Научи нас молити се Богу, као што и 
Јован научи своје ученике.“ – Лука 11:1.

„Христове молитве и Његов обичај да одржава стално заједницу 
са Богом, остављали су дубок утисак на Његове ученике. Једног дана, 
пошто су краће време били одсутни, затекли су свог Учитеља у 
скрушеној молитви. Као да је потпуно несвестан њихове присутности, 
Он је наставио гласно да се моли. Срца ученика била су дубоко ганута. 
Кад је престао да се моли, они узвикнуше: 'Господе! Научи нас молити 
се Богу.'“ – Христове очигледне поуке, 109.

Предлажемо да прочитате: Мисли са Горе блаженства, 73-86.

Недеља  9. септембар

1. ПОУКЕ ИЗ ГОСПОДЊЕ МОЛИТВЕ

а. Шта су ученици замолили Исуса, када су чули разлику између 
Његове молитве и формалних молитава свештеника? Какав 
модел молитве им је Исус оставио? Лука 11:1-4.

_______________________________________________________________________

б. Како нас Исус учи да почињемо своју молитву? Коме се ми 
молимо? Матеј 6:6,9. Шта значи молити се у име Исусово?

„Међутим, молити се у име Христово значи заиста много. То 
значи да морамо усвојити Његов карактер, испољавати Његов дух 
и своје поступке ускладити са Његовим. Спаситељева обећања 
дата су условно. Он каже: 'Ако имате љубав к мени, заповести моје 
држите.' Он спасава људе, не у греху, него од греха; а они који Га 
љубе, своју љубав доказују послушношћу.“ – Жеља векова, 646.

„Али молити се у Исусово име значи нешто више од самог 
спомињања Његовог имена на почетку и крају молитве. То значи 
молити се у Његовом духу и у складу са Његовом вољом, верујући 
у Његова обећања, уздајући се у Његову милост и чинећи оно што 
је Он чинио.“ – Пут Христу, 92.
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Понедељак  10. септембар

2. УСЛОВИ ЗА УСЛИШЕЊЕ МОЛИТВЕ

а. Под којим условима Бог одговара на молитве? I Јованова 
3:22; Матеј 21:22.

„Сва Божја обећања дата су под одређеним условима. Ако 
извршавамо Његову вољу, ако ходимо у истини, тада можемо 
затражити шта год хоћемо, и биће нам учињено. Док истрајно 
настојимо да будемо послушни, Бог ће чути наше молитве; али 
Он нас неће благословити у непослушности. Ако изаберемо да не 
поштујемо Његове заповести, можемо викати: 'Веруј, веруј, само 
веруј', а из поуздане Божје Речи стићи ће нам одговор: 'Вера без 
дела је мртва' (Јаков 2:20). Таква вера биће као звоно које звони или 
прапорац који звечи. Да бисмо примили благослове Божје милости, 
морамо учинити оно што је до нас; морамо верно радити и донети 
зреле плодове покајања.“ – Faith and Works, 47.

б. Која је наша дужност према нашим ближњима којима је 
потребна помоћ? Приче 3:27,28. Како се наше понашање 
према потребитима одражава на нас саме? 

„Бог захтева да своје руке широм отворите онима који су у 
оскудици, да имате најнежније саосећање према унесрећенима и 
онима који пате од немаштине. Ако равнодушно одбијете њихов 
позив, Бог ће исто тако сигурно одбацити вашу молитву, и неће вас 
чути у вашој жалости.“ – The Review and Herald, October 6, 1891.

ц. Како Бог жели да сарађујемо са Њим у помагању другима? 
I Коринћанима 3:9.

„Ми смо Божји сарадници. Не седите у лењости, чекајући неку 
изузетну прилику како бисте учинили велико дело за Господара. 
Не запостављајте дужности које се налазе на вашој стази, већ 
искористите мале могућности које вам се отварају.“ – Faith and 
Works, 47.

„Морамо их подстицати (ојађене и унесрећене) да се и они са 
своје стране залажу за оне којима је помоћ потребнија него њима. 
Настојање да помогну другима разагнаће мрак и потиштеност и 
из њиховог срца. Ако настојимо да и друге утешимо утехом којом 
смо сами утешени, примићемо Божји благослов.“ – Здравље и срећа, 
225, 226.
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Уторак  11. септембар

3. ПРИКЛАДНО ДРЖАЊЕ У МОЛИТВИ

а. Који библијски примери клечања у молитви нам показују 
да је такво држање и дужност и преимућство? I Царевима 
8:54,55; Ефесцима 3:14.

„И приликом јавне и приликом тајне службе, наша је дужност да 
савијемо наша колена пред Богом када износимо своје молбе пред 
Њега. Тај чин показује нашу зависност од Бога.“ – Selected Messages 
2, 312.

„Исус који је наш узор, 'клекнувши на колена мољаше се Богу' 
(Лука 22:41). То исто је записано и о Његовим ученицима: 'Клече 
на колена и помоли се Богу' (Дела 9:40). Павле је рекао: 'Тога ради 
приклањам колена своја пред Оцем Господа нашег Исуса Христа' 
(Ефесцима 3:14). Јездра је клечећи пред Богом исповедао грехе 
Израиља (Јездра 9:5). Данило 'падаше да колена своја три пута 
на дан и мољаше се и хвалу даваше Богу свом' (Данило 6:10).“ – 
Пророци и цареви, 29.

б. У ком се положају Илија молио за кишу? I Царевима 18:42. 
Ко се још молио у сличном положају, и зашто такав положај 
није погодан за јавно богослужење? Матеј 26:39.

„Посматрајте Га (Христа) како одмерава цену коју треба платити 
за људску душу. У својој агонији Он се грчевито бацио на хладну 
земљу као да Га она може задржати да се још више не удаљи од 
Бога. На Његово болом скрхано и измождено тело падала је хладна 
ноћна роса, али се Он није обазирао на то. Са Његових бледих 
усана отео се болни вапај: 'Оче мој! Ако је могуће да ме мимоиђе 
чаша ова.' Али чак и сада Он додаје: 'Али опет не како ја хоћу него 
како Ти.'“ – Жеља векова, 665.

„Колико смо на губитку ако у породичној молитви онај који се 
моли приклони лице и говори тихим, слабим гласом, као да се тек 
опоравио од дуге болести... Овако упућена молитва прикладна је за 
клет, али не и за јавну службу; јер ако окупљени не могу да чују шта 
је речено, они неће моћи да кажу: 'Амин.'“ – Christian Education, 127.

ц. Какав положај је Исус наредио мноштву да заузме пре него 
што је подигао руке у молитви за предстојећи оброк? Јован 
6:10,11.

_______________________________________________________________________
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Среда  12. септембар

4. МОЛИТВА У ПОКОРНОМ ДУХУ

а. Како у својим молитвама можемо изразити покорност Богу? 
I Јованова 5:14,15.

„Исус каже: Све што иштете у својој молитви верујте да ћете 
примити; и биће вам' (Марко 11:24) За ово обећање нема услова 
осим да се молимо у складу с Божјом вољом. Али Божја воља је та 
која нас чисти од греха, чини нас Његовом децом и оспособљава да 
живимо светим животом. Тако можемо молити за ове благослове, 
веровати да смо их примили и захвалити Богу што смо их примили.  
Наша је предност што мо¬жемо доћи Христу, бити очишћени и 
стати пред законом без стида и гриже савести.“ – That I May Know 
Him, 141.

„Који год пут Бог изабере за нас, коју год стазу предвиђа за 
наше ноге, то је једини сигуран пут. Морамо свакодневно неговати 
дух детињег покоравања и молити се да наше очи буду помазане 
небеском машћу за очи како бисмо могли разумети наговештаје 
божанске воље, како не бисмо били збуњени у својим замислима, 
јер изгледа као да наша воља свиме управља.“ – That I May Know 
Him, 249.

б. Како је Марија испољила покорност Богу? Лука 1:38. Како 
и ми можемо имати овакав став?

_______________________________________________________________________

ц. Шта иде руку под руку са правом покорношћу? Јаков 1:6.

„Као пристави небеске милости, ми можемо тражити у вери и 
онда верујући чекати на спасење Божје. Ми не смемо ићи испред 
Њега, покушавајући да у сопственој снази стекнемо оно што 
желимо. Морамо тражити у Његово име, и онда радити са вером у 
Његову делотворност.“ – Mind, Character, and Personality 2, 469.

„Наше млаке молитве, упућене с пола срца, неће нам донети 
одговор с Неба. О, ми морамо наваљивати у својим молитвама! 
Тражите с вером, чекајте с вером, примајте с вером, радујте се у 
нади јер сваки који тражи, налази. Будите озбиљни у овом питању. 
Тражите Господа свим својим срцем.“ – Our High Calling, 131.

„Ватрена молитва праведника никада није изгубљена. Одговор 
можда неће доћи онако како смо очекивали, али ће доћи зато што 
је Бог дао своју реч.“ – Our High Calling, 134.
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Четвртак  13. септембар

5. КАДА ДА СЕ МОЛИМО

а. У које време током дана треба да се молимо? Псалам 55:17.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Треба ли да ограничимо наше молитве само на те часове? I 
Солуњанима 5:17.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Не постоји време ни место које није прикладно за молитву 
упућену Богу... Усред уличне вреве, усред пословних активности, 
ми можемо упућивати своје молбе Богу, и молити се за божанско 
вођство, као што је то учинио Немија пре него што је изнео своју 
молбу пред цара Артаксеркса.“ – Пут Христу, 90.

„Са Христом, на тај начин, можемо разговарати идући својим 
путем, и Он може увек да нам буде 'с десне стране.'

„Са Богом можемо разговарати у свом срцу; у друштву с Христом 
можемо бити на сваком кораку. Док обављамо своје свакодневне 
послове, ми жеље свог срца можемо упућивати Богу тако нечујно 
да то не допре ни до једног људског уха, али ниједна тако упућена 
реч неће отићи напразно нити ће бити изгубљена. Ништа не може 
угушити чежњу душе. Она се уздиже изнад уличне буке, изнад 
брујања машина. Бог је тај коме говоримо и наша ће молитва 
допрети до Његовог уха.“ – Слуге јеванђеља, 234.

Петак  14. септембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како треба да живимо ако се молимо у Исусово име?
2. Када Бог одговара на молитву?
3. Зашто треба да клекнемо и у јавној и у тајној молитви?
4. Како можемо да се молимо покорног духа? Какав ћемо 

одговор бити спремни да прихватимо?
5. Како можемо да се молимо Богу док извршавамо своје 

свакодневне дужности?
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Лекција 12   Субота, 22. септембар 2018.

Учимо како да се молимо
 „Боже! Ти си ме учио од младости, и до данас казујем чудеса 

Твоја.“ – Псалам 71:17.

„У домаћој богомољи, код породичног олтара, децу треба научити да 
се моле Богу и да верују у Њега... Понизите се пред Богом и приступајте 
Му са срцем пуним нежности. Свесни опасности које прете и вама и 
вашој деци, вежите их вером за молитвени олтар, вапијући Богу да 
их Он чува и води бригу о њима. Учите малишане да се моле својим 
једноставним речима. Реците им да је Господу веома драго када Му се и 
они обраћају.“ – Савети за родитеље, учитеље и студенте, 89.

Предлажемо да прочитате: Child Guidance, 517-526; 
    Патријарси и пророци, 601-608.

Недеља  16. септембар

1. ТИМОТИЈЕ УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Где и како је Тимотије научио да се моли? II Тимотију 1:5; 
3:14,15.

_______________________________________________________________________

„Тимотијев отац био је Грк, а мати Јеврејка. Он је од свог 
детињства познавао свете списе. Побожност коју је видео у 
свом дому била је здрава и разумна. Вера његове мајке и баке у 
света пророчанства представљала је за њега стални подсетник на 
благослове који проистичу из вршења воље Божје. Реч Божја је 
била правило по коме су те две побожне жене одгојиле Тимотија. 
Духовна сила поука које је од њих примио сачувала га је чистог у 
речима и неокаљаног рђавим утицајима којима је био изложен. Тако 
су његови домаћи учитељи сарађивали с Богом, припремајући га за 
бреме одговорности које су га очекивале.“ – Дела апостола, 152.

„Тимотијева мајка и бака су биле уједињене у својим напорима 
да га обуче и упуте у знање о Богу. Шта је представљало њихов 
уџбеник? – Свети списи Библије. Павле, као његов отац у јеванђељу, 
каже за њега: 'Будући да од малена разумеш Света писма.'“ – 
Коментари библијских текстова, 783.
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Понедељак  17. септембар

2. САМУИЛО УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Да ли је Самуило као дете знао како да препозна Божји глас 
и Његове одговоре на своје молитве? I Самуилова 3:7. Да ли 
је то било уобичајено у његово време? I Самуилова 3:1.

_______________________________________________________________________

„Самуило је као дете био окружен најзаводљивијим утицајима. 
Све што је гледао и слушао болно је рањавало његову душу. 
Илијеви синови, који су учествовали у светој служби, били су 
под контролом сотоне... Са гресима, о којима су ширени страшни 
гласови по читавом Израиљу, он (Самуило) није имао ништа 
заједничког. Самуило је био драг Богу, и био је у тако присној вези 
с небом, да је анђео с неба био послат да с њим говори о гресима 
Илијевих синова који су све више кварили израиљски народ.“ – III 
Сведочанство, 439.

„Пре него што је примио ту поруку, 'Самуило још не познаваше 
Господа, и још му не беше јављена реч Господња', што значи да 
он још није знао за непосредна откривења Божјег присуства каква 
су била давана пророцима. Божја је намера била да се открије 
на неочекиван начин како би Илије, преко детињег страха и 
испитивања, чуо за то.“ – Патријарси и пророци, 617.

б. Како је Самуило помешао Божји глас са гласом свог земаљског 
пријатеља и ментора, Илија? Шта је Илију открило да Бог 
позива Самуила? I Самуилова 3:2-6,8.

_______________________________________________________________________

„Мислећи да га зове Илије, дечак је скочио и потрчавши 
ка месту где је лежао првосвештеник рекао: 'Ево ме, што си ме 
звао?' А Илије му одговори: 'Нисам те звао, иди лези.' Три пута је 
Самуило био позван, и три пута је одговорио на исти начин. Тада 
се Илије уверио да је тајанствени позив био глас Божји. Господ је 
мимоишао свог изабраног слугу, старца седе главе, и обратио се 
детету. То је већ само по себи био горак, али оправдан прекор за 
Илија и његов дом.“ – Патријарси и пророци, 616.

ц. Да ли је Бог разговарао са Самуилом кад је он схватио ко га 
зове? Шта му је Бог рекао? I Самуилова 3:11.

_______________________________________________________________________
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Уторак  18. септембар

3. ДАВИД УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Док је Давид у својим раним годинама био бегунац, тражећи 
заклон од љутитог и разјареног цара, које молбе је изнео 
Богу, и како је Бог одговорио? I Самуилова 23:1,2,4,10-12.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Цар је стално гонио Давида тако да се овај нигде није могао 
смирити. Град Кеилу је ослободио од опасности која му је претила од 
стране Филистеја, али се са својим људима није осећао безбедним чак 
ни међу онима које је ослободио. Из Кеиле су се повукли у пустињу 
Зиф.“ – Патријарси и пророци, 698.

б. Након што је Давид постао цар и пао у искушење, коју је 
молитву он упутио Богу? Псалам 51:1-4,7.

_______________________________________________________________________

„После свог великог греха, мучен грижом савести и презирући 
самога себе, ипак се обратио Богу као свом најбољем пријатељу.“ – 
Васпитање, 149.

„Давидова молитва после његовог пада илуструје природу 
истинског жаљења због учињеног греха. Његово кајање било је 
искрено, дубоко и истинито. Он не умањује и не прикрива свој грех; у 
својој молитви он не износи жељу да избегне заслужену казну. Давид 
је увидео величину свога преступа; свестан оскврнућа своје душе, 
гнушао се учињеног греха. Молио се не само за опроштење греха, 
него и за 'чисто срце.'“ – Пут Христу, 21, 22.

ц. За шта се Давид молио, и са којом намером? Псалам 51:12,13.
_______________________________________________________________________

„Бог је желео да историја Давидовог пада послужи као опомена да 
се чак ни они које је Он благословио својом изузетном наклоношћу 
не могу осећати сигурним ако занемаре стражење и молитву... Из 
поколења у поколење, хиљаде су на тај начин биле упућене да схвате 
сопствену опасност од кушачеве моћи. Посматрајући пад тог човека 
кога је Бог тако високо ценио, губили су поверење у сопствену снагу. 
Осећали су да их у вери може одржати једино Бог помоћу своје силе.“ 
– Патријарси и пророци, 763.
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Среда  19. септембар

4. МАНАСИЈА УЧИ ДА СЕ МОЛИ

а. Ко је био Манасија? Опиши карактер који је он имао у 
почетку своје владавине. II Дневника 32:33; 33:1-10.

_______________________________________________________________________

„Царство Јудино, које је цветало за владе Језекијине, поново 
је ниско пало током безбожне Манасијине владавине, кад је 
безбоштво поново оживело, а многи из народа поново утонули 
у идолопоклонство. 'Али Манасија заведе Јуду и Јерусалим, 
те чинише горе него народи које истреби Господ испред синова 
Израиљевих' (II Дневника 33:9). Величанствену светлост ранијих 
поколења заменио је мрак сујеверја и заблуде. Појавила су се и 
раширила велика зла: тиранија, угњетавање и мржња на све што 
је добро. Правда је изопачена, а насиље све више узимало маха.“ – 
Пророци и цареви, 259.

б. Које искуство је Бог дозволио да снађе овог охолог цара, 
како би привукао његову пажњу и научио га да се моли? II 
Дневника 33:11. Шта је била последица његовог тако дугог 
одлагања молитве?

_______________________________________________________________________

„У жељи да народу покаже шта ће га снаћи ако се не покаје, 
Господ је дозволио да цара зароби један одред асирских војника, 
који 'свезавши га у двоје вериге бронзане одведоше га у Вавилон', 
њихову привремену престоницу. Та невоља је освестила цара: 
'Мољаше се Господу Богу свом, и понизи се веома пред Богом 
отаца својих. И молећи се умоли Му се, те услиши молитву његову 
и поврати га у Јерусалим на царство његово. Тада позна Манасија 
да је Господ Бог' (II Дневника 33:11-13). Али ово кајање, ма 
колико значајно, дошло је сувише касно да би спасло царство од 
изопачујућег утицаја дугогодишњег идолопоклонства. Многи су 
посрнули и пали да се више никад не подигну.“ – Пророци и цареви, 
260.

ц. Шта је била последица Манасијиног новооткривеног живота 
молитве? II Дневника 33:12,13,15,16. По чему је он био познат 
кад је умро? II Дневника 33:18,19.

_______________________________________________________________________
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Четвртак  20. септембар

5. НЕЗНАБОШЦИ УЧЕ ДА СЕ МОЛЕ

а. Шта је навело незнабошца Немана да Творца прихвати као 
свог Бога? II Царевима 5:1,9-15.

_______________________________________________________________________

„Иако је била робиња, далеко од свог завичаја, ова девојка је 
била Божји сведок и несвесно извршавала онај задатак који је 
Бог наменио Израиљу као свом изабраном народу. Служећи у 
незнабожачкој кући, сажалила се на свог господара... Знала је да 
Јелисије поседује небеску силу и веровала да би он том силом 
могао излечити Немана.

„Понашање ове заробљене девојке у незнабожачкој кући 
представља велики доказ да је домаће васпитање добијено у 
детињству од пресудне важности.“ – Пророци и цареви, 164.

б. Које искуство је навело некада незнабожачког владара, 
Навуходоносора, да испољи понизно поверење у Бога? 
Данило 4:28-36. Какво је било његово верско искуство после 
понижења које је доживео? Данило 4:2,3,37.

„Цар Навуходоносор, пред којим је Данило тако често уздизао 
част имена Божјег, на крају се потпуно обратио и научио да 'хвали, 
узвишује и слави Цара небеског.'

„Цар на престолу гордог Вавилона постао је сведок за Бога, 
дајући своје сведочанство ватреним и убедљивим речима, 
осећањима која су извирала из срца пуног захвалности, срца које 
је постало учесник благодати и милости, правде и мира – учесник 
у божанској природи.“ – Коментари библијских текстова, 386, 387.

Петак  21. септембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како су Тимотија мајка и бака васпитале за Бога? 
2. Зашто је Бог изабрао да разговара са дететом Самуилом?
3. Шта показује искреност Давидове молитве након његовог пада? 

Да ли га је његов Пријатељ изневерио?
4. Шта о Богу можемо да научимо из Манасијине молитве?
5. Како су Божји сведоци навели незнабожачке владаре да се моле 

Богу?
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Лекција 13   Субота, 29. септембар 2018.

Молитва као начин живота
„Чу Господ молбу моју, Господ молитву моју прими.“ – Псалам 6:9.

„Стварајте навику да разговарате са Спаситељем и кад сте сами, 
кад путујете и кад обављате своје свакодневне послове. Нека вам се 
душа стално уздиже Богу у тихој молитви за помоћ и светлост, за снагу 
и знање. Сваки дах нека вам буде молитва.“ – Здравље и срећа, 455.

Предлажемо да прочитате: Пут Христу, 106-118.

Недеља  23. септембар

1. СТАЛНА МОЛИТВА

а. Како можемо одржати молитвени дух током читавог дана? 
I Солуњанима 5:17. Да ли то значи да цео дан не радимо 
ништа друго осим да се молимо?

_______________________________________________________________________

„Наш живот мора постати сличан Христовом животу – потребно 
је да у самоћи разговарамо са Богом, али и да се дружимо са људима. 
Ко се само моли, и не ради ништа друго, убрзо ће и то престати 
да чини, или ће његове молитве постати обична формалност и 
навика. Кад се људи повуку из друштва, из делокруга хришћанских 
дужности, кад престану носити свој крст и усрдно радити за свог 
Учитеља који је тако предано радио за њих, они ће изгубити из вида 
циљ молитве и убрзо неће бити више ничега што би их подстицало 
на побожност. Њихове молитве постају личне и себичне.“ – Пут 
Христу, 92, 93.

б. Где ово дело започиње? Приче 23:7 (први део); II Коринћанима 
10:5.

_______________________________________________________________________

„Уколико се не уложи одлучан напор да мисли буду усредсређене 
на Христа, благодат се не може показати у животу. Ум се мора 
укључити у духовну битку. Свака мисао мора да буде доведена у 
покорност Христу. Све навике се морају ставити под Божју управу.“ 
– In Heavenly Places, 164.
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Понедељак  24. септембар

2. МОЋНЕ МОЛИТВЕ

а. Шта је тема многих Псалама, од којих је већину написао цар 
Давид? Псалам 61:1; 69:13.

_______________________________________________________________________

б. Са којом су још сврхом Псалми написани? Псалам 144:9; 
149:1.

_______________________________________________________________________

„Један од најбољих начина да се Божје речи урежу у сећање је 
њихово понављање у песми. Таква песма има чудесну моћ. Она има 
силу да обузда грубу и неотесану природу; силу да оживи мисли 
и пробуди саосећање, да подстакне на сложан рад и да одагна 
потиштеност и зле слутње, које одузимају храброст и снагу...

„У току богослужења, песмом се исто тако обраћамо Богу као 
и молитвом. Многе песме су у ствари молитве. Ако научимо дете 
да то схвати, оно ће више размишљати о значењу речи које пева, и 
биће осетљивије на њихов утицај.“ – Васпитање, 151, 152.

ц. Помените неке од моћних молитава које су изнели други 
цареви у Старом Завету. I Царевима 3:6-9; II Царевима 
19:15-19; II Дневника 20:5-12. Како у наше молитве можемо 
укључити и Библију?

„Постоји један благослов који могу добити сви који га траже 
на прави начин. То је Божји Свети Дух, и то је благослов који са 
собом доноси све друге благослове. Ако приђемо Богу попут мале 
деце, тражећи Његову милост, силу и спасење, не да бисмо се ми 
уздигли, већ да бисмо пренели благослове својим ближњима, наше 
молбе неће бити одбијене. Стога проучавајмо Божју Реч да бисмо 
знали како да се држимо Његових обећања и да полажемо право на 
њих. Тада ћемо бити срећни.“ – In Heavenly Places, 113.

„Преносећи своје божанске врлине и на своју децу, Бог се 
узвисује и слави. Он жели да људи у том правцу постигну највиши 
ступањ. Они ће постати савршени у Богу, само ако се вером ухвате 
за силу Христову, позивајући се у молитви на Његова сигурна 
обећања, и полажући право на њих као да су њима лично упућена и 
ако с упорношћу која се не може одбити траже силу Светога Духа.“ 
– Дела апостола, 398.
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Уторак  25. септембар

3. СПОМЕНИЦИ УСЛИШЕНИХ МОЛИТАВА

а. Након што је Бог учинио велико чудо и повео Израиљце преко 
реке Јордан, шта им је Он наложио да ураде? Исус Навин 4:1-9.

„Али – пре него што свештеници изађоше из речног корита – да 
се ово дивно чудо никада не заборави, Бог нареди Исусу Навину да 
изабере угледне људе, из сваког племена по једног, да сваки узме по 
један камен са оног места на дну реке где су свештеници стајали и 
да их на својим раменима однесу у Галгал, где је требало подићи 
споменик у знак сећања на чињеницу да је Господ ту превео Израиљце 
преко Јордана сухим. То је требало да буде трајни подсетник на чудо 
које је Господ учинио за њих. Кад се током будућих година и векова 
њихови синови и унуци буду распитивали за значење овог споменика, 
поново и поново биће подсећани на овај чудесни догађај, све док се то 
у њихов ум не утисне тако неизбрисиво да ће га се сећати и најдаља 
поколења.“ – IV Свед., 150.

б. На шта не треба да усмеримо пажњу у нашем животу? 
Псалам 25:7; 79:8.

„Није мудро скупљати само непријатне успомене из своје прошлости, 
све неправде и разочарања, говорити о њима и јадиковати над тим све 
док вас потпуно не савлада обесхрабреност. Обесхрабрена особа је 
потпуно обавијена тамом, она изгони Божју светлост из сопствене душе, 
бацајући мрачну сенку и на пут других.“ – Пут Христу, 108.

ц. Уместо тога, о чему треба да размишљамо? Псалам 105:5; 
Јеврејима 12:2,3.

„Захваљујмо Богу за блиставе призоре које нам је показао у својој 
Речи. Скупимо те благословене доказе Његове љубави и стално их 
имајмо пред очима: - посматрајмо у својим мислима Сина Божјег како 
напушта Очев престо и своје божанство заодева људском природом 
да би могао да ослободи човека од сотонине власти; како побеђује у 
нашу корист; како пред човеком отвара небо допуштајући људском 
погледу да завири у одаје где Божанство не заклања своју славу; како 
пали људски род уздиже из дубоког понора греха и пропасти и поново 
га доводи у везу са бесконачним Богом; и како сви они који су вером 
у Спаситеља издржали сва искушења, коначно стоје пред Његовим 
престолом огрнути Христовом правдом - то су призори и слике о 
којима Бог жели да размишљамо.“ – Пут Христу, 109. 



70 Библијске лекције, јул – септембар 2018.

Среда  26. септембар

4. МОЛИТВА НАДЕ

а. Какво је било искуство ученика у молитви? Јован 16:24 
(први део).

„Ученици до тада нису познавали Спаситељеве неограничене 
могућности и силу. Он им је рекао: 'Досле не искасте ништа у име 
моје' (Јован 16:24). Објаснио им је да ће се тајна њиховог успеха, 
кад у молитви затраже снагу и милост, састојати у томе да молитва 
буде упућена у име Његово... Свака искрена молитва се чује на небу. 
Ако таква молитва и није изговорена течно, али уколико је упућена 
од срца она ће се уздићи до небеске светиње где Исус служи и Он 
ће је усавршену, заједно са мирисним кадом свога савршенства, 
принети Оцу.“ – Жеља векова, 646.

б. Како их је Исус охрабрио да приступају Оцу у молитви? Јован 
14:13,14; 16:24 (последњи део). За кога још важе ова обећања?

_______________________________________________________________________

„И све што узиштете у молитви верујући, добићете' (Матеј 
21:22). Ове речи су јемство да ће све што свемоћни Спаситељ може 
подарити бити дато онима који верују у Њега. Као пристави  небеске 
милости, ми можемо тражити у вери и онда верујући чекати на 
спасење Божје. Ми не смемо ићи испред Њега, покушавајући да 
у сопственој снази стекнемо оно што желимо. Морамо тражити 
у Његово име, и онда радити са вером у Његову делотворност.“ – 
Mind, Character, and Personality 2, 469.

„О, браћо и сестре, ми желимо живу, активну, растућу веру у 
Божја обећања, која су уистину дата теби и мени.“ – Pacific Union 
Recorder, Decembe 26, 1912.

ц. Какву улогу игра нада у тренутку док приступамо Богу у 
молитви? Како треба да дођемо пред Њега? Римљанима 5:5; 
Јеврејима 4:16.

_______________________________________________________________________

„Ништа не може тако оспособити душу да се одупре сотонским 
искушењима у великој борби живота, као што је понизно 
долажење пред Њега, излагање пред Њим своје душе у свој њеној 
беспомоћности, у очекивању да ће Он бити наш помоћник и наш 
Бранилац.“ – Синови и кћери Божје, 119.
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Четвртак  27. септембар

5. МОЛИТВА КАО ТЕРАПИЈА

а. На која обећања можемо да се позовемо како бисмо добили снагу 
за борбу против непријатеља? Исаија 40:29; 41:10; Псалам 31:24.

„Онај ко служи под крвљу попрсканом заставом кнеза Емануила, 
мора радити с херојским напорима и непоколебљивим стрпљењем. 
Војник крста ипак стоји неустрашиво у првим борбеним редовима. 
Изложен нападима непријатеља, он се повлачи у тврђаву тражећи 
помоћ, и пошто се у усрдној молитви Господу позвао на обећања 
дата у Његовој Речи, бива ојачан за своје дужности у том часу. 
Он увиђа да му је потребна помоћ и снага одозго. Победа коју је 
задобио не доводи га до самоузвишења, већ га подстиче да се све 
више ослања на Свемогућега. Уздајући се у ту силу, он је у стању да 
поруку спасења прикаже тако снажно и упечатљиво да она дубоко 
узбуди душу.“ – Дела апостола, 268.

б. На која још обећања можемо да се позовемо у молитви како 
бисмо добили храброст у борби против греха? Исус Навин 
1:9; Исаија 49:25; I Коринћанима 15:57.

„Какав извор помоћи и заштите можемо наћи у Њему без имало 
сумње и бојазни у свакој нашој невољи и потреби! Човек је пун 
недостатака, тврдоглав, бунтован и пркосно непослушан Богу, али 
је Господ ипак тако добар, стрпљив и пун сажаљења и самилости 
према њему. Он је Господар неба и земље, али води бригу о свакој 
нашој потреби и тачно зна све шта нас тишти, чак и пре но што Му 
то у својој молитви изнесемо.“ – Мој живот данас, 14.

Петак  28. септембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Зашто не треба да се повучемо из друштва и цео свој живот посветимо 

молитви?
2. Како можемо укључити Божју Реч у своје молитве? Како ће нам 

то користити?
3. Шта можемо научити из примера Израиљаца који су подизали 

споменике у сећање на Божје вођство у њиховом животу? Како и 
ми можемо чинити исто?

4. Како можемо задобити победу над искушењем?
5. Опиши Божју силу која нам се даје у борби против искушења.
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Белешке
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              Jul  - 2018. 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfep•botuwb!

 
1. Ofefrb! V Mojs. 1,34-38. VI Sved., 268. Is. 64,6-8.
2. Qpofefrbl! V Mojs. 2,13-15. VI Sved., 269. Ps. 51,9-12. 

3. Vupsbl! V Mojs. 3,23-27. VI Sved., 270. Jezek. 36,24-27. 
4. Tsfeb! V Mojs. 4,20-23. VI Sved., 271. Rimq. 8,1-4.
5. _fuwsubl! V Mojs. 4,1-6. VI Sved., 272. Djela 4,10-12. 
6. Qfubl! V Mojs. 4,9-12. Sunce zalazi u 20 26 
7. Tvcpub! Ps. 34,11-19. Sunce zalazi u 20 26 
8. Ofefrb! V Mojs. 4,24-29. VI Sved., 273. Djela 5,30-32. 
9. Qpofefrbl! V Mojs. 4,32-35. VI Sved., 274. Ps. 40,7-10.
10. Vupsbl! Is. 45,4-7. VI Sved., 275. Jovan 3,28-30. 
11. Tsfeb! V Mojs. 6,4-9. VI Sved., 276. Is. 57,14.15.
12. _fuwsubl! V Mojs. 6,13-18. VI Sved., 277. Jovan 5,30-34. 
13. Qfubl! Mat. 4,5-7. Sunce zalazi u 20 23 
14. Tvcpub! Ps. 36,5-10. Sunce zalazi u 20 22
15. Ofefrb! V Mojs. 7,6-10 VI Sved., 278. Jevr. 1,9-12.
16. Qpofefrbl! V Mojs. 8,1-3. VI Sved., 279. Kol. 2,8-10. 
17. Vupsbl! Mat. 4,1-4. VI Sved., 280. Jovan 4,1-7. 
18. Tsfeb! V Mojs. 9,1-5. VI Sved., 281. Jovan 4,9.10. 
19. _fuwsubl! V Mojs. 9,24-29. VI Sved., 282. Jovan 4,11-14. 
20. Qfubl! V Mojs. 10,12-17. Sunce zalazi u 20 17 
21. Tvcpub! Ps. 37,3-10. Sunce zalazi u 20 16 
22. Ofefrb! V Mojs. 11,18-24. VI Sved., 283. Jovan 4,15-19. 
23. Qpofefrbl! V Mojs. 11,26-29. VI Sved., 284. Jovan 4,20-24. 
24. Vupsbl! V Mojs. 13,1-5. VI Sved., 285. Jovan 4,25.26. 
25. Tsfeb! V Mojs. 18,13-18. VI Sved., 286. Jovan 4,34-36. 
26. _fuwsubl! Jovan 1,45-49. VI Sved., 287. Jovan 4,37.38. 
27. Qfubl! Djela 3,22-26. Sunce zalazi u 20 10 
28. Tvcpub! Ps. 37,22-29. Sunce zalazi u 20 09 
29. Ofefrb! V Mojs. 26,16-19. VI Sved., 288. Ps. 40,8.
30. Qpofefrbl! Ps. 105,40-48. VI Sved., 289. Otkr. 10,1-11. 
31. Vupsbl! Ps. 109,21-27. VI Sved., 290. Ps. 46,7-12. 
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                   Avgust  - 2018. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfep•botuwb!

   
1. Tsfeb! V Mojs. 28,15-20. VI Sved. 291. Efesc. 4,22-24. 
2. _fuwsubl! V Mojs. 28,64-67. VI Sved. 292. Efesc. 4,3-6. 
3. Qfubl! V Mojs. 29,24-28. Sunce zalazi u 20 02 
4. Tvcpub! Ps. 39,1-6. Sunce zalazi u 20 01
5. Ofefrb! Pl. Jer. 2,17-20. VI Sved. 293. Jovan 4,46-50. 
6. Qpofefrbl! Pl. Jer. 4,9-13. VI Sved. 294. Jovan 4,51-53. 
7. Vupsbl! V Mojs. 30,1-4. VI Sved. 295. Jovan 5,2-4. 
8. Tsfeb! Ps. 126. VI Sved. 296. Jovan 5,5-8.
9. _fuwsubl! Jer. 29,10-14. VI Sved. 297. Jovan 5,9-11.
10. Qfubl! V Mojs. 30,5-9. Sunce zalazi u 19 52 
11. Tvcpub! Ps. 40,1-5. Sunce zalazi u 19 51 
12. Ofefrb! V Mojs. 30,11-16. VI Sved. 298. Jovan 5,14-16. 
13. Qpofefrbl! Rimq. 10,6-10. VI Sved. 299. Jovan 5,21-24. 
14. Vupsbl! V Mojs. 32,1-4. VI Sved. 300. Jovan 5,25-27. 
15. Tsfeb! V Mojs. 32,9-12. VI Sved. 301. Jovan 5,28.29. 
16. _fuwsubl! Is. 44,1-6. VI Sved. 302. Jovan 5,39.40. 
17. Qfubl! V Mojs. 33,1-3. Sunce zalazi u 19 41 
18. Tvcpub! Ps. 42,1-5. Sunce zalazi u  19 39 
19. Ofefrb! V Mojs. 31,6-8. VI Sved. 303. Efesc. 2,19-22. 
20. Qpofefrbl! V Mojs. 32,48-52. VI Sved. 304. Jevr. 8,5.6.

21. Vupsbl! V Mojs. 34,1-7. VI Sved. 305. I Petr. 2,21-24. 

22. Tsfeb! V Mojs. 34,8-12. VI Sved. 306. Efesc. 2,1-3. 
23. _fuwsubl! Is. Navin 1,1-5. VI Sved. 307. Filib. 3,10-12. 

24. Qfubl! Is. Navin 1,6-9. Sunce zalazi u 19 30 
25. Tvcpub! Ps. 46,1-11. Sunce zalazi u 19 28 
26. Ofefrb! Is. Navin 2,9-14. VI Sved. 308. Rimq. 8,2-4.
27. Qpofefrbl! Is. Navin 5,13-15. VI Sved. 309. Rimq. 8,6-9.
28. Vupsbl! Is. Navin 7,6-10. VI Sved. 310. Rimq. 8,14-16. 
29. Tsfeb! Is. Navin 7,11-13. VI Sved. 311. Rimq. 8,26-28. 
30. _fuwsubl! Ps. 125. VI Sved. 312. Rimq. 10,9-14. 
31. Qfubl! I Petr. 2,1-9. Sunce zalazi u 19 17

 
 
 
 

    
 
 
 



Библијске лекције, јул – септембар 2018. 75

                           Septembar  - 2018. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!
twfep•botuwb!

    

1. Tvcpub! Ps. 49,1-8. Sunce zalazi u 19 15 
2. Ofefrb! Is. 38,3-8. VI Sved. 313. Jovan 11,5-9. 
3. Qpofefrbl! II Car. 20,1-7. VI Sved. 314. Marko 6,19.20. 
4. Vupsbl! II Car. 20,8-11. VI Sved. 315. Marko 6,21-23. 
5. Tsfeb! Is. Navin 20,1-6. VI Sved. 316. Marko 6,24-26. 
6. _fuwsubl! IV Mojs. 35,10-15. VI Sved. 317. Marko 6,27-29. 
7. Qfubl! Ps. 46,1-7. Sunce zalazi u 19 04 
8. Tvcpub! Ps. 50,1-6. Sunce zalazi u 19 03 
9. Ofefrb! Is. Nav. 23,6-11. VI Sved. 318. Luka 7,27.28.
10. Qpofefrbl! Is. Nav. 23,12-14. VI Sved. 319. I Car. 19,11.12. 

11. Vupsbl! I Car. 2,1-4. VI Sved. 320. Is. 59,14-16.
12. Tsfeb! Ps. 90,9-14 VI Sved. 321. Kol. 3,1-4.
13. _fuwsubl! Is. Nav. 24,14-18. VI Sved. 322. Kolo{. 3,23-35. 
14. Qfubl! Is. Nav. 24,24-31. Sunce zalazi u 18 51 
15. Tvcpub! Ps. 57,7-12. Sunce zalazi u 18 49
16. Ofefrb! Sudije 2,8-14. VI Sved. 323. Filib. 1,28-30. 

17. Qpofefrbl! Sudije 2,18-23. VI Sved. 324. Marko 1,15-17. 
18. Vupsbl! Sudije 6,1-6. VI Sved. 325. Danilo 3,22-25. 

19. Tsfeb! Sudije 6,7-12. VI Sved. 326. Matej 24,15-18. 

20. _fuwsubl! Sudije 6,13-16. VI Sved. 327. Luka 24,25-27. 

21. Qfubl! Sudije 7,13-15. Sunce zalazi u 18 38 
22. Tvcpub! Ps. 54,1-7. Sunce zalazi u 18 36 
23. Ofefrb! Jevr. 11,32-35. VI Sved. 328. Petr. 1,10.11. 
24. Qpofefrbl! Sudije 13,1-6. VI Sved. 329. Luka 21,31-33. 
25. Vupsbl! Sudije 13,19-23. VI Sved. 330. Luka 21,34-36. 
26. Tsfeb! Sudije 16,16-19. VI Sved. 331. I Sol. 5,4-6. 
27. _fuwsubl! Sudije 16,20-25. VI Sved. 332. I Sol. 5,7-10. 
28. Qfubl! Sudije 16,26-30. Sunce zalazi u 18 25 
29. Tvcpub! Ps. 118,19-26. Sunce zalazi u 18 23 
30. Ofefrb! I Petr. 2,19-25. VI Sved. 333. Ps. 119,49-56. 
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7. јул 
Дар прве суботе 
за одсек медија у 
Молдавији и Источно-
европским унијама 
(страна 6)

4. август 
Дар прве суботе 
за мисионске и 

образовне пројекте
(страна 25)

1. септембар   
Дар прве суботе за 
централу 
у Мадагаскару
(страна 46)

Дарови прве суботе


