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„Христос је изјавио да ће након свог вазнесења послати својој цркви као 
свој највећи дар Утешитеља који ће заузети Његово место. Тај Утешитељ 
је Свети Дух – душа Његовог живота, успешност Његове цркве, светло и 
живот света. Са својим Духом Христос шаље утицај помирења и силу која 
укљања грех.

„У дару Духа Исус је човеку дао највећи дар које му је небо могло 
дати...

„Дух чини делотворним оно што је постигао Откупитељ света. Дух 
чини да нам срце буде чисто. Захваљујући Духу, верник постаје учесник 
у божанској природи. Христос нам је дао свог Духа као божанску силу да 
савладамо све наслеђене и стечене склоности према злу и да утисне свој 
карактер у целу цркву.“ – The Review and Herald, May 19, 1904.

„Само Христов живот у души, само активно начело љубави усађено 
Светим Духом, учиниће да наша душа доноси плодове добрих дела.“ – 
Life Sketches, p. 327.

Док будемо проучавали лекције Суботне школе за ово тромесечје, 
сарађујмо са Светим Духом и у потпуности предајмо своје срце Његовој 
контроли. Деловањем Духа на наше срце бићемо привучени ближе једни 
другима и желећемо да поделимо примљени благослов. Нека нам Господ 
помогне да се целим срцем ујединимо са својом браћом у тражењу силе 
Светог Духа која ће ићи пред нама у ширењу добре вести о Исусовом 
доласку.

Време у коме живимо је за оне који Га траже, време деловања Светога 
Духа. Тражите Његове благослове. Време је да будемо много преданији 
у својим молитвама. Нама је поверено напорно али радосно, славно 
дело откривања Христа онима који се налазе у тами. Позвани смо 
да објављујемо нарочите истине за ово време. За све ово неопходно је 
изливање Духа. Морамо се молити за то. Господ очекује да Га молимо. 
Ми нисмо ступили у ово дело пуним срцем.“ – The Review and Herald, March 
2, 1897.

„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.“ – Сведочанство за проповеднике, 466.

Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

Предговор
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Субота,6. октобар 2018.

Дар прве суботе за црквени
 пројекат Скофилд, Нови 
Јужни Велс, Аустралија

Драги чланови Суботне школе широм 
света!

Сиднеј је највећи град и финансијска 
престоница Аустралије. Утицај 
Аустралије у пацифичкој регији Азије 
константно расте последњих неколико 
година и довршетак центра цркве и Уније 
овог подручја неопходан је како би се 
проширио тај утицај у духовном погледу. 

Крајем 1990-их година преселили смо и цркву и централу Уније 
у западни део Сиднеја, у предграђе Скофилдс. Због високе цене 
зграде, успели смо да довршимо централу Аустраоазијске Уније као и 
трпезарију коју користимо као цркву. Сада смо спремни за другу фазу 
пројекта која укључује просторије за Суботну школу као и тоалете 
који су нам неопходни.

Већина часова у нашој мисионској школи Елим одржавају се у 
овој цркви и она постаје велики центар за евангелизацију. Прилике 
за дело евангелизације стално расту, чак и након завршетка школе, 
а са више радника имамо и веће могућности. „Ово дело треба да се 
врши по целом свету и, док се приближавамо крају времена, Господ 
ће утицати на многа срца да се укључе у тај посао. Ако можеш да 
употребиш свој утицај да би се отпочело са послом у Сиднеју, спасиће 
се многе душе које до сада још нису чуле за истину. Градове треба 
обрађивати. Божја спасоносна сила треба да прође кроз градове као 
запаљен жижак.“ – Евангелизам, 317.

Сиднеј је по трошковима живота осми у свету, а финансијска 
потраживања наших чланова су велика. Црква у Скофилду била је 
веома издашна у помагању другим крајевима света, али сада је нама 
потребна ваша помоћ. Имамо довољно средстава да започнемо 
пројекат, али да бисмо га и завршили потребна нам је ваша 
помоћ. Наша је искрена молитва да вас Господ благослови у вашој 
великодушности за унапређивање Његовог дела у овој регији.

Браћа и сестре из цркве у Скофилду



Библијске лекције, октобар – децембар 2018. 5

Лекција 1     Субота   6. октобар 2018.

Служба Светог Духа
„А нама је Бог открио Духом својим; јер Дух све испитује, и 

дубине Божије.“ – 1. Коринћанима 2:10.

„Свети Дух се стара о Божјим стварима, и открива их ономе ко искрено 
тражи небеско благо. Ако се предамо Његовом вођству, он ће нас водити 
у светлост.“ – The Review and Herald, December 15, 1896.

Предлажемо да прочитате: Manuscript Releases, vol. 2, pp. 9–18.

Недеља,  30. септембар

1. ОГРАНИЧЕНА ЉУДСКА МУДРОСТ

а. Шта је за људски ум највећа тајна? Јов 11:7; Исаија 40:28.
_______________________________________________________________________

„Нека се нико не усуди да дрском руком подиже вео који скрива 
(Божју) славу. 'Како су неиспитиви Његови судови и неистраживи 
Његови путеви!' (Римљанима 11:33). Скривање Његове силе је само 
доказ о Његовој милости; јер подићи вео који скрива божанску 
присутност значи смрт. Ум ниједног смртника не може продрети 
у тајну у којој Свемогући живи и делује. Ми Га можемо схватити 
само на основу онога што је Он нашао за добро да нам открије о 
себи.“ – Здравље и срећа, 390.

б. Како можемо разумети Божје ствари? 5. Мојсијева 29:29.

„Откривење које је Бог сам дао о себи у својој Речи наменио је 
нама и треба да га проучавамо. То можемо настојати да схватимо. 
Али даље од тога не можемо продрети. Најразвијенији ум може се 
напрезати док се не умори, стварајући разне претпоставке о природи 
Бога, али ће његови напори остати узалудни. Нама није дато да 
решавамо тај проблем. Ниједан људски ум не може истраживањем 
докучити Бога. Нека се човек у својој ограничености не упиње 
покушавајући да тумачи Њега. Нека се нико не упушта у нагађања 
о Његовој природи. Ћутање ту значи речитост. О Свезнајућем се не 
може расправљати.“ – 8. Сведочанство, 301.



6 Библијске лекције, октобар – децембар 2018.

Понедељак,  1. октобар

2. БОЖАНСКО ОТКРИВЕЊЕ ЈЕ НЕОПХОДНО

а. Кога Бог користи како би нам открио ствари о себи? Зашто је 
ово божанско оруђе неопходно чак и данас? 1. Коринћанима 
2:10 (први део).

„Дух Свети који је по доброти и милости Бескрајне љубави 
послан с неба, открива божанску истину свакој појединој души 
која се у вери потпуно предаје Христу. Његовом силом битне 
истине од којих зависи спасење душе усађују се у срце и мисли, 
и животни пут чине тако јасним да нико не мора да лута. Док 
проучавамо свете списе, морамо се молити да нам Свети Божји 
Дух расветли Његову Реч, да бисмо могли видети и ценити њена 
блага.“ – Христове очигледне поуке, 87.

„У својој Речи, Бог је људима објавио знање неопходно за 
спасење. Свето Писмо треба да буде прихваћено као ауторитативно, 
непогрешиво откривење Његове воље. Оно је мерило карактера, 
показатељ доктрине и проба искуства... Ипак, чињеница да је 
Бог открио своју вољу људима преко своје Речи није учинила 
непотребним трајно присуство и вођство Светога Духа. Напротив, 
Спаситељ је својим ученицима обећао Светога Духа који ће Божјим 
слугама објавити Реч, разјаснити и применити њена учења.“ – 
Amazing Grace, p. 198.

б. Како и зашто су написани свети списи? 2 Петрова 1:21; 
Римљанима 15:4; 2 Тимотију 3:16.

_______________________________________________________________________

„Библија указује на Бога као свог аутора, па ипак је написана 
људском руком. Разнолики стилови њених књига приказују особине 
више писаца. Све истине које су у њој објављене 'од Бога су дане' 
(2. Тимотију 3:16), а ипак су исказане људским речима. Бесконачни 
је својим Светим Духом просветлио умове и срца својих слугу.“ – 
The Faith I Live By, p. 10.

„Саме речи написане у Библији нису надахнуте, него су 
надахнути били људи који су их писали. Надахнуће не делује на 
човекове речи или изразе него на самог човека који, под утицајем 
Светог Духа, бива прожет таквим мислима. Међутим, речи примају 
обележје јединке која их изговара или пише... Божански ум и воља 
спајају се са умом и вољом човека, и тако људски изрази постају 
Реч Божја.“ – Коментари библијских текстова, 845.
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Уторак,  2. октобар

3. СВЕТИ ДУХ, БОЖАНСКИ СВЕДОК

а. Шта показује да је Свети Дух једна од три небеске силе које 
сачињавају Божанство? Матеј 28:19. Које је Његово дело?

_______________________________________________________________________

„Божанство је било гануто сажаљењем према људској раси, 
и Отац, Син и Свети Дух предали су се сачињавању плана 
искупљења.“ – Counsels on Health, p. 222.

„Постоје три живе личности божанског Тројства; у име те 
три велике силе – Оца, Сина и Светога Духа – крштавају се они 
који примају Христа живом вером; а те силе ће са послушним 
поданицима Неба сарађивати у њиховим напорима да живе новим 
животом у Христу.“ – Евангелизам, 463.

„Дух ће им бити дарован ради препорода, а без тога би Христова 
жртва била безуспешна. Моћ зла се повећавала вековима, и било 
је запрепашћујуће колико су се људи немоћно потчињавали том 
сотонском ропству. Пружити отпор греху и савладати га може се 
само моћним деловањем трећег лица Божанства, снагом Светог 
Духа који не долази ни са каквом ограниченом енергијом, него 
са потпуном божанском силом. Дух спроводи у дело оно што је 
извојевао Спаситељ света. Силом Духа Светога срце се чисти од 
греха. Помоћу Духа верник постаје учесник у божанској природи. 
Својим следбеницима Христос даје свој Дух, као божанску силу, 
како би савладали све наслеђене и стечене склоности ка злу и како 
би Заједница примила печат Његовог карактера.“ – Жеља векова, 650.

б. Које дело Светог Духа такође показује да је он божанска 
личност, једнак са Богом? 1. Коринћанима 2:10 (последњи 
део).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Свети Дух има своју личност; у противном, Он не би могао 
да сведочи нашем духу и с нашим духом да смо деца Божја. Он 
мора да буде и божанска личност, јер иначе не би могао да испитује 
тајне које су сакривене у Божјем срцу. 'Јер ко од људи зна шта је 
у човеку осим духа човечијег који живи у њему? Тако и у Богу 
шта је нико не зна осим Духа Божијег' (1. Коринћанима 2:11).“ – 
Евангелизам, 464.
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Среда,  3. октобар

4. ЛИЧНОСТ СВЕТОГ ДУХА

а. Зашто ће тачна природа Светог Духа остати тајна? Јован 
16:13.

„За нас није најбитније да тачно одредимо дефиницију Светог 
Духа. Христос нам каже да је Дух Утешитељ: 'Дух истине, који од 
Оца излази' (Јован 15:26). О Светом Духу јасно је речено да Он у 
свом делу упућује људе у све истине и да, кад дође, 'неће од себе 
говорити' (Јован 16:13).

„Природа Светог Духа за нас представља тајну. Људи је не могу 
објаснити, јер им је Господ није открио... У погледу оваквих тајни, 
које су исувише дубоке за људски ум, ћутање представља злато.“ 
– Дела апостола, 38.

б. Иако је природа Светог Духа тајна, шта показује да је Он личност 
у истој мери у којој је и Бог личност? Римљанима 8:16,26,27.

_______________________________________________________________________

„Потребно је да схватимо да Свети Дух, који је личност 
као што је Бог личност, хода по овом тлу (школе Авондејл).

„Свети Дух је личност, јер Он 'сведочи нашем духу да смо 
деца Божија' (Римљанима 8:16). Кад се показује то сведочанство, 
оно са собом носи свој властити доказ. У таквим тренуцима ми 
верујемо и сигурни смо да смо деца Божја.“ – Евангелизам, 464.

ц. Како знамо да Свети Дух има своју слободну вољу, чак и док 
служи онако како Га усмеравају Отац и Син? 1. Коринћанима 
12:11; Дела 13:2.

„Кад је Спаситељ рекао: 'Идите дакле и научите све народе', 
Он је исто тако рекао: 'Знаци онима који верују биће ови: именом 
мојим изгониће ђаволе; говориће новим језицима; узимаће змије 
у руке, ако и смртно шта попију, неће им наудити; на болеснике 
метаће руке, и оздрављаће.' Ово обећање је далекосежно исто тако 
као и претходно дати налог. Не дају се сваком вернику сви дарови. 
Дух раздељује 'по својој власти свакоме како хоће' (1. Коринћанима 
12:11). Међутим, дарови Духа су обећани сваком вернику у складу 
са његовим потребама у делу Господњем.“ – Жеља векова, 801.

„Припадници Божјег народа могу међусобно бити и биће 
различити, али их све покреће један Дух.“ – Мој живот данас, 301.
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Четвртак,  4. октобар

5. БОЖАНСКИ УТЕШИТЕЉ

а. У ком смислу је Дух Божји „други Утешитељ“? Јован 14:16.
_______________________________________________________________________

„Утешитељ се назива 'Дух истине'. Његов задатак је у томе да 
открије и разјасни истину. Он прво борави у срцу и у души као Дух 
истине, и на тај начин постаје Утешитељ. Истина доноси утеху и 
мир, али се прави мир и утеха не могу наћи у лажи... Свети Дух 
говори души кроз свете списе и утискује истину у срце.“ – Жеља 
векова, 650.

б. Шта ће Дух Свети учинити за сваког верника? Јован 16:13 
(први део).

„Узевши ову небеску буктињу у своје руке, истраживач истине 
увиђа своју слабост и немоћ, своју потпуну безнадежност у 
настојању да се оправда. Он увиђа да у себи самом не налази ништа 
чиме би могао да се препоручи Богу. Моли се да га Дух Свети, 
као Христов представник, стално води и упути у сваку истину.“ – 
Савети за родитеље, учитеље и студенте, 372.

„У свим временима и на сваком месту, у свим патњама и 
у сваком болу, кад све докле поглед допире изгледа мрачно а 
будућност сасвим неизвесна, и кад се осећамо посве беспомоћни 
и усамљени, Утешитељ ће бити послан као одговор на молитву 
вере. Околности нас могу одвојити од свих земаљских пријатеља, 
али нас никакве околности, никаква удаљеност не може одвојити 
од небеског Утешитеља. Ма где да смо, ма куда да идемо, Он нам 
је увек с десне стране да нас помаже, подржава, подиже и храбри.“ 
– Жеља векова, 649.

Петак,  5. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Колико нам Бог открива о себи? Зашто?
2. На који начин једино можемо задобити истинско знање о Богу?
3. Како знамо да постоје три особе у небеском Тројству? Наведи примере 

из Библије.
4. Шта доказује да је Свети Дух божанска особа?
5. На који начин нас Свети Дух „теши“?
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Лекција 2               Субота   13. октобар 2018.

Симболи Светог Духа
„Који ме верује, као што писмо рече, из његова тела потећи ће реке 

живе воде. А ово рече за Духа ког после примише они који верују у 
име Његово: јер Дух Свети још не беше на њима, јер Исус још не 
беше прослављен.“ – Јован 7:38,39.

„Бог је својим Светим Духом просветлио ум и срце својих слугу. Дао 
им је снове и визије, симболе и слике, а они којима је истина на тај начин 
откривена, сами су обликовали мисао и изразили је људским речима.“ – 
Велика борба, 7.

Предлажемо да прочитате: Велика борба, 7-13.

Недеља,  7. октобар

1. ВОДА КАО СИМБОЛ

а. Како вода симболише природу и дело Светог Духа? Јован 
3:5; Титу 3:5.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Крштење, укоп с Христом у води, слично је Његовој смрти, 
приказујући да су сви који се кају због преступа Божјег закона 
очишћени деловањем Светог Духа. Крштење приказује истинско 
обраћење обновом Светог Духа.“ – The Faith I Live By, p. 143.

б. На шта Исус позива оне који су духовно жедни? Јован 7:37-
39; 4:14.

_______________________________________________________________________

„Онај који се труди да своју жеђ угаси на изворима овог света, 
тај ће се напојити само да би поново ожеднео. Нигде људи нису 
задовољни. Они чезну за нечим што ће задовољити потребу душе. 
Ту потребу може задовољити само Христос. Потреба света, 'жеља 
свих народа', јесте Христос. Божанска милост коју само Он може 
дати – то је жива вода која чисти, освежава и окрепљује душу.“ – 
Жеља векова, 164.
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Понедељак,  8. октобар

2. ВЕТАР КАО СИМБОЛ

а. На који начин ветар представља дело Светог Духа у 
обраћењу? Јован 3:8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христос је употребио ветар као симбол Божјег Духа.“ – 
Manuscript Releases, vol. 12, p. 155.

„Ветар се чује међу грањем дрвећа и како шушти у лишћу 
и цвећу, а ипак је невидљив и нико не зна откуда долази и куда 
иде. Тако Свети Дух делује на срце. То Његово деловање не 
можемо боље објаснити него невидљивим кретањем ветра. Човек 
можда није у стању да тачно каже време и место или да се сети 
свих околности у процесу обраћења, али то не значи да се није 
обратио. Помоћу средства невидљивог као што је ветар, Христос 
непрекидно утиче на људско срце. Мало по мало, иако тога можда 
није свестан онај који прима, остају утисци који душу привлаче 
Христу. То се може постићи ако размишљамо о Њему, ако читамо 
Свето Писмо или ако слушамо реч живог проповедника. Изненада, 
кад Дух непосредније апелује, душа се радосно предаје Исусу. 
Многи то називају изненадним обраћењем, али је то последица 
дугог деловања Духа Божјег – последица стрпљивог, дугог процеса. 

„Иако је сам по себи невидљив, ветар изазива утиске који се виде 
и осећају. Тако се утицај Духа на душу открива у сваком поступку 
онога који осећа Његову спасоносну моћ. Кад Дух Божји потчини и 
освоји срце, живот се преображава. Грешне мисли се одбацују, зла 
дела се остављају, љубав, смерност и мир долазе на место гнева, 
зависти и свађе. Радост заузима место жалости, а на лицу се огледа 
небеска светлост. Нико не види руку која узима терет, нити запажа 
светлост која долази из небеских дворова. Благослов долази кад се 
душа кроз веру преда Богу. Тада та сила коју ниједно људско око не 
може видети ствара ново биће по Божјем обличју.“ – Жеља векова, 
150, 151.

б. На који начин је Свети Дух употребљен како би нагласио 
слабост поноситих људских бића? Исаија 40:7,8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Уторак,  9. октобар

3. УЉЕ КАО СИМБОЛ

а. Како је уље употребљено као подесан симбол Светога Духа у 
вези са Христом? Псалам 45:7; 23:5; Исаија 61:1.

_______________________________________________________________________

„Христос је, проповедајући у Назарету, објавио себе као 
Помазаника. Свети Дух пратио је Његове речи и убеђивао је срца 
у њихову истинитост. Сви су били сведоци благотворних речи које 
су излазиле из Његових уста.“ – The Bible Echo, August 19, 1895.

б. Како уље представља дело Светог Духа кроз посвећеног 
верника и у њему? Захарија 4:6,12,14.

„Пророк је видео како златно уље са две маслине посредством 
златних левака тече у чаше свећњака, а затим даље у златне жишке 
који су осветљавали светињу. Тако се и преко светих бића која 
стоје у присутности Божјој Свети Дух преноси на људска оруђа, 
која се посвећују Његовој служби. Задатак двојице миропомазаних 
(Стари и Нови завет) је да народу Божјем преносе дарове божанске 
милости посредством које једино Његова Реч заиста може постати 
жижак нози нашој и видело стази нашој. Дакле 'не силом ни 
крепошћу него Духом мојим, вели Господ над војскама' (Захарија 
4:6).“ – Христове очигледне поуке, 374.

„Наша срца не могу да сјаје светлошћу уколико не постоји 
животворна веза са небом. Једино то може да учини да она стално 
горе светом, несебичном љубављу за Христа и за све оне који су 
искупљени Његовом крвљу. Ако нисмо стално испуњени златним 
уљем, пламен ће се угасити.“ – The Home Missionary, July 1, 1897. 

„Уље се претаче у судове припремљене за уље. То уље 
представља утицај Светог Духа на срце, утицај који ради кроз 
љубав и чисти душу... Кад се то свето уље не би с неба стално 
доливало у порукама и опоменама Светог Божјег Духа, људским 
умом би потпуно загосподариле силе зла.“ – Коментари библијских 
текстова, 410, 411.

„Као што се маслине празне у златне левке, тако небески 
весници настоје да пренесу све што од Бога приме. Сво благо неба 
чека на нашу молбу и наше прихватање; а кад то благо примимо, 
наша је дужност да га пружимо другима. На тај се начин пуне свети 
жишци, а црква постаје носилац видела у свету.“ – Сведочанство за 
проповеднике, 466, 467.
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Среда,  10. октобар

4. КАО ГОЛУБ

а. Зашто је голуб био подесан видљиви симбол изливања Светог 
Духа на Исуса Христа? Матеј 3:16.

_______________________________________________________________________

„Лик у обличју голуба који се појавио над Исусом у тренутку 
Његовог крштења представља благост Његовог карактера.“ – 
Selected Messages, vol. 2, p. 238.

б. Како ће се благост голуба открити у онима који приме Светог 
Духа? Матеј 10:16; Галатима 5:22.

„Када се човек обрати Богу, добија нови морални смисао, нову 
подстицајну силу, почиње да воли оно што Бог воли... Љубав, 
радост, мир и неизрецива захвалност прожимаће његову душу и 
језик благословенога ће клицати: 'Милост Твоја чини ме велика' 
(Псалам 18:35).“ – God’s Amazing Grace, p. 302.

„Када душа прими Христову светлост, дух бива омекшан. 
У животу се открива Христова благост. Лични утицај понизне, 
посвећене душе, шири се далеко попут цветног мириса. У таквом 
човеку постоји нешто невидљиво. То је духовна сила коју он прима 
од два помазаника који стоје пред Господом целе земље. Свети 
Дух, кога Бог шаље својим оруђима које жели да употреби, излива 
се и у друге људе, чинећи их Божјим сарадницима.“ – Australasian 
Union Conference Record, June 1, 1900.

ц. Које још поуке можемо извући из симбола голуба? Псалам 
55:6.

_______________________________________________________________________

„Живот у Христу је живот испуњен спокојством, не живот 
претераног заноса, већ трајног и мирног поверења. Ваша нада није 
у вама самима него у Христу. Ваша слабост уједињује се с Његовом 
снагом, ваше незнање с Његовом мудрошћу, ваша несигурност с 
Његовом издржљивошћу. И стога не треба да гледате на себе нити 
се бавите самим собом, већ гледајте на Христа. Мислите о Његовој 
љубави, о лепоти и савршенству Његовог карактера... Љубећи 
Га, опонашајући Га, предајући Му се целим бићем, ви ћете се 
преобразити и постати слични Њему.“ – Пут Христу, 63, 64.
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Четвртак,  11. октобар

5. ОГАЊ КАО СИМБОЛ

а. На који начин огањ представља Светог Духа? Матеј 3:11; 
Откривење 4:5.

_______________________________________________________________________

„Изобилан, пун и богат дар Светог Духа треба да буде огњени 
зид који окружује Његову цркву, а који силе пакла не могу да оборе. 
У неокаљаној чистоти и беспрекорном савршенству свога народа 
Христос види награду за сво своје страдање, понижење и љубав 
као и надопуну своје славе – Христос, велико средиште из кога 
зрачи сва слава.“ – Сведочанство за проповеднике, 4.

б. Шта се указало ученицима што је личило на огањ, али то 
није био? Дела 2:3-8.

_______________________________________________________________________

„Свети Дух, примивши облик пламених језика, сишао је на 
окупљене. То је био прикладан симбол дара који је тада дат 
ученицима и који их је оспособио да правилно и течно говоре 
језике који су им до тада били потпуно непознати. Појава пламена 
приказивала је усрдну ревност с којом ће ученици радити и силу 
која ће пратити њихово дело.“ – Дела апостола, 28.

„Обасјани овом божанском светлошћу, списи које им је Христос 
објаснио стајали су у њиховом уму са живим сјајем и љупкошћу 
јасне и моћне истине. Вео који их је спречавао да виде крај онога 
што је укинуто сада је био уклоњен, и они су савршено јасно могли 
видети циљ Христове мисије и природу Његовог царства.“ – The 
Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 266.

Петак,  12. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта представља крштење водом у вези са Светим Духом? 
2. Како је употребљен ветар да представи дело Светог Духа у срцу?
3. Шта мора да се деси како би наша духовна светлост непрекидно 

сијала?
4. Чему нас голуб учи о хришћанском животу?
5. Како симбол огња представља Светог Духа?
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Лекција 3    Субота    20. октобар 2018.

Небески Учитељ
„Ко је управљао Духом Господњим? Или Му био саветник и 

научио Га?“ – Исаија 40:13.

„Свети Дух, Христов представник на земљи, одређен је и узвишен 
као небески Учитељ и Водич, послан на ову земљу од нашег Господа 
приликом Његовог вазнесења, да би у срцу и животу људи остварио све 
оно што је Он омогућио својом смрћу на крсту.“ – Life Sketches, p. 472.

Предлажемо да прочитате: Христове очигледне поуке, 98-107.

Недеља,  14. октобар

1. УЧИТЕЉ ИСТИНЕ

а. На који начин је Свети Дух био учитељ истине у старозаветно 
време? Приче 1:23.

_______________________________________________________________________

б. Кога је Немија препознао као учитеља Божјег народа након 
њиховог изласка из Египта? Немија 9:20. Како је Дух деловао 
кроз историју?

_______________________________________________________________________

„Бог је од самог почетка својим Светим Духом деловао преко 
људи да би остварио своју намеру у погледу палог људског рода. 
То се јасно видело у животу патријараха... А у данима апостола 
Он је силно радио за своју цркву силом Светог Духа. Та иста сила 
која је подржавала патријархе, давала храброст Халеву и Исусу 
Навину и која је подарила успех раду апостолске цркве, пружала 
је подршку и верној деци Божјој у свим каснијим вековима. Сила 
Светог Духа за време мрачних векова помогла је валденжанским 
хришћанима да приправе пут за реформацију. Та иста сила 
учинила је успешним напоре оних племенитих људи и жена који 
су својим пионирским радом крчили пут за формирање данашњег 
мисионства и превођења Библије на језике и наречја свих народа.“ 
– Дела апостола, 39.
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Понедељак,  15. октобар

2. ИЗНАД СВЕТОВНЕ МУДРОСТИ

а. Какву супротност је апостол Павле приказао између мудрости 
овог света и мудрости Светог Духа? 1. Коринћанима 2:12-14.

„Божанско надахнуће поставља многа питања на која ни 
најспремнији учењак не може одговорити. Та питања се не 
постављају зато да бисмо ми на њих одговорили, него да бисмо 
обратили пажњу на дубоке тајне Божје и увидели да је наша 
мудрост ограничена, да у свакодневном животу у нашој околини 
постоје многе ствари које су изнад моћи схватања ограниченог 
ума, да су Божји судови и намере неистраживи. Његова мудрост је 
недокучива.

„Скептици неће да верују у Бога, јер својим ограниченим умом 
нису у стању да схвате бескрајну моћ којом се Бог открива људима. 
Међутим, Бога треба признавати више по ономе што нам није 
открио о себи, него по ономе што је открио нашем ограниченом 
схватању. И у божанским откривењима и у природи Бог је дао 
људима тајне које траже њихову веру.“ – 8. Сведочанство, 279, 280.

б. Како се Бог користи Светим Духом да нам открије истину? 
1. Коринћанима 2:6,7,9,10. Како ми показујемо да слушамо 
свог Учитеља?

„Свети Дух говори души кроз свете списе и утискује истину у 
срце. На тај начин Он разобличује заблуду и изгони је из душе. 
Духом истине, који делује преко писане Божје речи, Христос 
потчињава себи своје изабране.“ – Жеља векова, 650.

„Молите Бога да вам својим Светим Духом открије светлост 
и истину, како бисте могли разумети шта читате у Његовој Речи. 
Када је, након васкрсења, Христос ходао са својим ученицима 
према Емаусу, он је отворио њихов разум како би разумели свете 
списе. Исти божански Учитељ осветлиће и наш ум ако прозоре 
срца будемо држали отворене према небу, а затворене за земаљске 
утицаје. Служба Светог Духа јесте да нам све напомиње и да нас 
води у истини.“ – That I May Know Him, p. 202.

„Немојте у свој ум гомилати толико безвредних ствари које вас не 
могу задовољити. У Божјој Речи пред вама се простире најбогатија 
трпеза. То је Господња трпеза, снабдевена изобиљем, са које можете 
јести и бити задовољени.“ – That I May Know Him, p. 201.
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Уторак,  16. октобар

3. ПОЗНАВАЊЕ БОЖЈИХ СТВАРИ

а. Колико су дубоки знање и мудрост Бога и Светога Духа? 
Матеј 10:29-31; Римљанима 11:33-36.

„Кад се на дан Педесетнице Свети Дух излио на ученике, они 
су разумели истине које им је Исус говорио у причама. Тада им је 
постало јасно учење које је за њих до тада представљало тајну. Под 
утицајем разумевања које су примили са изливањем Светог Духа 
они су се постидели својих дотадашњих чудних теорија. Њихове 
претпоставке и тумачења биле су лудост у поређењу са тада 
примљеном спознајом онога што је небеско. Сада су били вођени 
Светим Духом и њихово некад помрачено схватање обасјавала је 
светлост.“ – 8. Сведочанство, 286.

б. Које ствари, које човек сам од себе не може знати, Дух 
познаје? 1. Коринћанима 2:11,16.

_______________________________________________________________________

„Божја је намера да Његова деца још у овом животу стичу све 
јаснију и дубљу спознају из Његове Речи. То се може постићи 
само на један начин: Божју Реч можемо разумети само ако смо 
просвећени истим Духом преко кога је та Реч и дошла до нас.“ – 
Пут Христу, 101.

ц. Шта би увек требало да радимо пре проучавања Библије? 
Псалам 119:18.

„Библију никад не треба проучавати без молитве. Само Свети 
Дух нам може помоћи да схватимо важност лако разумљивих 
стихова и сачувати нас да не изврћемо на своју погибао тешко 
разумљиве истине. Уз помоћ небеских анђела срце се припреми 
тако да ми онда разумемо Божју Реч, бивамо одушевљени њеном 
лепотом, упозорени њеним опоменама, охрабрени и ојачани њеним 
обећањима. Молитва псалмисте: 'Отвори очи моје, да бих видео 
чудеса закона Твог' (Псалам 119:18) треба да буде и наша молитва. 
Искушења често изгледају неодољива зато што се занемари 
молитва и проучавање Библије, и онда онај који се куша не може 
одмах да се присети Божјих обећања и да се сотони супротстави 
библијским оружјем.“ – Велика борба, 530, 531.
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  Среда,  17. октобар

4. ПРАВИ УЧИТЕЉ

а. Које су квалификације правог учитеља? Јован 7:18; Матеј 
7:15-20.

_______________________________________________________________________

„(Исус) је затим указао на мерило на основу којег се истински 
учитељ разликује од обмањивача: 'Ко говори сам од себе, славу 
своју тражи; а ко тражи славу Оног који га је послао, он је истинит 
и у њему нема неправде' (Јован 7:18). Ко тражи сопствену славу, тај 
говори само за себе. Самољубље тиме испољава своје порекло.“ – 
Жеља векова, 441.

б. Како је Исус испунио ове услове? Јован 7:16; 8:50; 14:10; 
Јеврејима 5:5 (први део).

„Али је Христос тражио славу Божју. Он је говорио речи Божје. 
То је био доказ о Његовом праву да буде Учитељ истине.“ – Жеља 
векова, 441.

„Бог не жели да твоја светлост блиста тако да твоја добра дела 
теби доносе хвалу људи; већ да се прославља и узвисује Зачетник 
сваког добра. Исус је људима током свог живота пружао пример 
карактера... Изјавио је: 'Јело је моје да извршим вољу Оног који 
ме је послао, и да свршим Његов посао' (Јован 4:34) Када бисмо 
ми били тако одани Божјем делу, када бисмо га обављали трудећи 
се једино да увећамо Божју славу, били бисмо у стању да кажемо 
заједно са Христом: 'А ја не тражим славе своје' (Јован 8:50) Његов 
живот је био пун добрих дела, и наша је дужност да живимо онако 
као што је живео наш велики Пример.“ – Reflecting Christ, p. 41.

ц. Кога Свети Дух прославља? Како ово доказује да Свети Дух 
и Христос нису иста особа? Јован 16:13,14.

„Свети Дух уздиже и слави Спаситеља. Његова је мисија да 
нам представи Христа, чистоту Његове праведности и велико 
избављење које добијамо захваљујући само Њему.“ – Christian 
Education, p. 59.

„Дух стално настоји да пажњу људи усмери на велику жртву 
принесену на крсту Голготе, да свету открије љубав Божју, а 
осведоченој и обраћеној души лепоту и драгоценост светих списа.“ 
– Дела апостола, 39.
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Четвртак,  18. октобар

5. ВОЂА КОЈИ НАС ТЕШИ

а. Иако је Утешитељ различита особа од Христа, кога Он представља 
на земљи? Јован 14:18,21; 15:26. Када је то нарочито случај?

„Када Божји народ претражује Писмо са жељом да сазна шта 
је истина, Исус је ту присутан у личности свог представника, 
Светог Духа, оживљујући срца понизних и покорних.“ – Manuscript 
Releases, vol. 12, p. 145.

„Кад проучавате Свето Писмо, Свети Дух је поред вас, 
заступајући Исуса Христа.“ – Ye Shall Receive Power, p. 328.

б. Колико ћемо научити од нашег небеског Вође и какви ће 
бити резултати таквог поучења? Јован 14:26.

„Свети Дух нам је дат као помоћ у проучавању Библије. 'А 
утешитељ, Дух Свети, ког ће Отац послати у име моје', каже 
Христос, 'Он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам 
рекох' (Јован 14:26). Кад се Библија учини књигом проучавања, уз 
усрдну молитву за вођство Светог Духа и са потпуним предањем 
срца спремног да се потпуно посвети истином, све што је 
Христос обећао (у вези са мисијом Светог Духа) биће испуњено. 
Исход таквог проучавања Библије биће добро уравнотежен ум, 
разумевање изоштрено, а савест пробуђена. Симпатије и осећања 
биће чисти и племенити, а морална атмосфера боља, што ће све 
скупа представљати нову снагу за отпор искушењу.“ – Савети за 
родитеље, учитеље и студенте, 297.

Петак,   19. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Наведи примере како је Свети Дух помагао Божјим људима у 
прошлости. 

2. Како нам Свети Дух помаже да сазнамо шта је истина?
3. Како се код ученика променило разумевање истине након 

изливања Светог Духа на дан Педесетнице?
4. Који услови испуњени од стране Светог Духа, доказују да је Он прави 

Учитељ?
5. Какав став ти је неопходан ако желиш да те Свети Дух води у целу 

истину?
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Лекција 4     Субота  27. октобар 2018.

Свети Дух 
у Христовом животу

„Ево слуге мог, кога подупирем, изабраника мог, који је мио души 
мојој; метнућу Дух свој на Њега.“ – Исаија 42:1.

„Почев од јасала па до крста, Исусов живот представља позив на 
самоодрицање и патњу. Он је скинуо вео са човекових циљева. Исус је 
дошао са небеском истином и привукао је к себи све оне који су слушали 
глас Светог Духа.“ – Жеља векова, 40.

Предлажемо да прочитате: Жеља векова, 88-93, 212-220.

Недеља,  21. октобар

1. ХРИСТОВО ДЕЛО ПРОРЕЧЕНО

а. Која пророчанства су била испуњена приликом Христовог 
рођења? Исаија 7:14; Михеј 5:2; Лука 1:35.

_______________________________________________________________________

„Пре него што су положени темељи света, Христос, Божји 
јединородни Син, заветовао се да ће постати Откупитељ људског 
рода у случају да Адам сагреши. Адам је пао, и Онај који је био 
судеоник у Очевој слави пре него што је свет постојао, одложио 
је своју царску хаљину и царску круну и спустио се са свог 
узвишеног положаја како би постао новорођенче у Витлејему те 
како би, пролазећи преко тла на којем се Адам спотакнуо и пао, 
могао откупити пала људска бића. Изложио се свим искушењима 
које непријатељ користи против људи и жена, и сви сотонини 
напади нису Га могли натерати да одступи од своје оданости Оцу. 
Живећи живот без греха, посведочио је како се сваки Адамов син и 
кћи могу одупрети искушењима онога који је донео грех на свет.“ 
– Одабране поруке 1, 215.

б. Шта је Јован Крститељ објавио о Исусовом делу? Матеј 3:11.
_______________________________________________________________________
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Понедељак,  22. октобар

2. ИСПУЊЕЊЕ ПРОРОЧАНСТВА

а. Какву улогу је требало да има Свети Дух у животу Месије? 
Исаија 11:2,3; 61:1-3.

_______________________________________________________________________

„Потпуно је јасно било описано дело које је Спаситељ имао 
чинити на земљи: 'И на Њему ће почивати Дух Господњи, дух 
мудрости и разума, дух савета и силе, дух знања и страха Господњег. 
И мирисање ће му бити у страху Господњем, а неће судити по 
виђењу својих очију, нити ће по чувењу својих ушију карати' 
(Исаија 11:2,3). 'Дух је Господа Бога на мени, јер ме Господ помаза 
да јављам добре гласове кроткима... да завијем рањене у срцу, да 
огласим заробљенима слободу и сужњима да ће им се отворити 
тамница. Да огласим годину милости Господње и дан освете Бога 
нашег, да утешим све жалосне, да учиним жалоснима у Сиону и 
дам им накит место пепела, уље радости уместо жалости, одело 
за похвалу уместо духа тужног, да се прозову храстови правде, сад 
Господњи за славу Његову' (Исаија 61:1-3).“ – Дела апостола, 169.

„Њему живот није доносио никакву славу и биле су Му туђе 
почасти које свет одаје богатству, положају и таленту. Он се није 
користио ниједним средством којим се људи служе да би стекли 
пријатеље и поштовање...

„Месија је морао бити скривен у Богу, а Бог се откривао у 
карактеру свога Сина.“ – Пророци и цареви, 475.

б. Када су Исаијина пророчанства у погледу Месијине службе 
била испуњена? Лука 4:16-21.

_______________________________________________________________________

„Исус је стајао пред народом као живи тумач пророчанстава 
која су се односила на Њега самог. Објашњавајући речи које је 
прочитао, Он је говорио о Месији као о избавитељу потлачених, 
о исцелитељу болесних, који враћа вид слепима и открива свету 
светлост истине. Његово достојанствено држање и величанствен 
значај Његових речи потресли су слушаоце силом какву никад 
до тада нису искусили. Плима божанског утицаја рушила је пред 
собом сваку препреку. Као некад Мојсије, угледали су Невидљивог. 
Пошто је Свети Дух утицао на њихова срца, они су ревно одговарали 
“амин” и хвалили Господа.“ – Жеља векова, 213.
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Уторак,  23. октобар

3. СЛУЖБА ПРОЖЕТА ДУХОМ

а. Како је Свети Дух утицао на Исусов живот? Лука 2:40,52. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Озарен наклоношћу свога Оца, Исус 'напредоваше у 
премудрости и у расту и у милости код Бога и код људи' (Лука 2:52). 
Његов дух био је жив и проницљив, а Његова моћ размишљања 
и мудрости била је много већа него што је одговарало Његовим 
годинама. Ипак је Његов карактер одражавао лепоту склада. 
Снаге духа и тела постепено су се развијале у складу са законима 
детињства.

„Као дете, Исус је испољавао нарочиту доброту и 
предусретљивост. Његове вредне руке увек су биле спремне да 
помогну другима. Он је испољавао стрпљивост коју ништа није 
могло пореметити и истинољубивост која никад није жртвовала 
поштење. У начелу непоколебљив као стена, Његов живот је 
одражавао милосрђе несебичне доброте.“ – Жеља векова, 49.

б. Шта се догодило на почетку Исусове службе на овој земљи? 
Који пример достојан да га следимо нам је Исус оставио? 
Марко 1:12,13; 1 Петрова 2:21,22.

_______________________________________________________________________

„Када је Исус био одведен у пустињу да буде кушан, то је учинио 
Божји Дух. Он није изазивао искушење. Отишао је у пустињу како 
би био сам, како би размишљао о својој мисији и о своме делу. 
Постећи и молећи се требало је да се припреми за крвљу натопљен 
пут којим је морао проћи.“ – Одабране поруке 1, 216.

„'Иде кнез овог света' – каже Исус – 'и у мени нема ништа' 
(Јован 14:30). У Њему није било ничега што би било подложно 
лукавствима сотониним. Он није пристајао на грех. Није попуштао 
искушењима чак ни у својим мислима. Тако може да буде и са нама. 
Христова људска природа је била удружена са божанском; Он је за 
сукоб био припремљен присуством Светога Духа. И Он је дошао да 
нас учини учесницима у божанској природи. Док смо уједињени с 
Њиме у вери, грех нема власти над нама. Бог нам пружа руку вере да 
бисмо се њоме ухватили за божанску природу Христову, да бисмо 
постигли савршенство карактера.“ – Жеља векова, 103.
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Среда,  24. октобар

4. У СИЛИ ДУХА

а. Шта се догодило непосредно након Христовог крштења? Матеј 
3:16,17.

„Пошто је изашао из воде, Исус се на обали погнуо у молитви...
„Никад до тада нису анђели чули такву молитву. Они су испуњени 

жарком жељом да свом љубљеном Војсковођи донесу вест обећања 
и утехе. Али не: сам Отац ће одговорити на молитву свога Сина. 
Непосредно са престола се изливају зраци Његове славе. Небеса су 
се отворила и на Спаситељеву главу се спушта најчистија светлост 
у облику голуба – подесан симбол за Онога који је кротак и смеран.

„Слава која је почивала на Христу представља залогу љубави 
Божје према нама... Светлост која је из отворених небеса обасјала 
главу нашег Спаситеља обасјаће и нас кад се молимо за помоћ да се 
одупремо искушењу. Глас који је говорио Исусу говори свакој души 
која верује: 'Ово је син мој љубазни који је по мојој вољи.'“ – Жеља 
векова, 90-92.

б. Шта је Исус остварио помоћу силе Светог Духа? Лука 4:14; 
Дела 10:38; Матеј 12:28.

„Као човек, Исус се понизно обраћао Божјем престолу све док оно 
што је људско у Њему није било напуњено небеском струјом, која је 
повезивала људско с божанским. Примивши живот од Бога, давао је 
живот људима.“ – Васпитање, 72.

„Таквог јеванђелисте какав је био Христос није било никада. Он је 
био Величанство неба, али се понизио узевши на себе нашу природу, да 
би пришао људима у њиховом положају. Свим људима, били они богати 
или сиромашни, слободњаци или робови, Христос је као весник завета 
донео поруку спасења. Глас о Њему као Великом лекару проносио се 
целом Палестином. Болесници су долазили у места кроз која је Он 
пролазио да би Му се обратили за помоћ.“ – Дела апостола, 13.

„Када се Његова служба у Галилеји ближила крају, поново је 
посетио завичај свога детињства. Откако су Га ту одбацили, глас о 
Његовом проповедању и Његовим чудима је испунио земљу. Сад 
нико није могао порицати да Он поседује силу која је већа од људске. 
Назарећани су знали да је Он прошао чинећи само добро и исцељујући 
све које је сотона мучио. Око њих су лежала читава села у којима се 
није више ни у једној кући чуло уздисање болесника, јер је Он прошао 
кроз њих и исцелио њихове патње. Милосрђе које се показивало у 
сваком чину Његовог живота сведочило је о Његовом божанском 
миропомазању.“ – Жеља векова, 217.
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Четвртак,  25. октобар

5. ЖИВЕТИ ПО РЕЧИ

а. Ко је надахнуо речи које је Исус изговарао? Јован 6:63; 8:28.

„Живот Христов, који даје живот свету, налази се у Његовој 
речи. Својом речју Исус је исцељивао болесне и изгонио ђаволе. 
Својом речју утишао је море и подизао из мртвих, и народ је био 
сведок да је Његова реч имала силу. Он је говорио реч Божју, као 
што је говорио кроз све пророке и учитеље из Старог завета. Цела 
Библија је усредсређена на Њега и Он је желео да веру својих 
следбеника управи на ту реч. Кад Његово видљиво присуство 
нестане, реч мора бити извор њихове снаге. Као њихов Учитељ, и 
они морају живети 'о свакој речи која излази из уста Божјих' (Матеј 
4:4).“ – Жеља векова, 374.

б. Како ми можемо Реч Божју учинити извором своје снаге? 
Јеремија 15:16.

„Као што свој телесни живот одржавамо помоћу хране, тако 
се наш духовни живот одржава помоћу речи Божје. И свака душа 
за себе мора примати живот из речи Божје. Као што сами морамо 
јести да бисмо примили снагу, тако сами морамо примити реч. Не 
можемо је добити посредством неког другог. Морамо пажљиво 
проучавати Библију, молећи се Богу да нам Светим Духом 
помогне да разумемо Његову реч. Треба да узмемо један стих и да 
усредсредимо мисли трудећи се да пронађемо смисао који је Бог 
за нас ставио у дотични стих. Треба да о том смислу размишљамо 
толико да он постане наша сопствена мисао и да сазнамо 'шта 
говори Господ.'“ – Жеља векова, 374.

Петак,  26. октобар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Који је један од разлога што је Син Божји на нашу земљу дошао 
као човек?

2. Како је сила Светог Духа испољена у Христовом животу?
3. Како је Свети Дух био видљиво присутан на почетку Исусове 

службе?
4. Који значај Христово одупирање искушењу има за вернике?
5. Шта ти мораш да учиниш за себе да би живео онако како је Христос 

живео?
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Субота, 3. новембар 2018.

Дар прве суботе – литература за мисионска поља

У XXI веку, када су интернет, електронске 
књиге и други медији савремени начини 
за ширење јеванђеља, и даље постоји 
једна јединствено прилагодљива метода 
излагања коју ниједан други медиј не може 
да замени: штампана страница један је од 
најефектнијих начина да јеванђеље досегне 
чак и најудаљеније крајеве планете – без 
струје. Овим средством добра вест продире 
у бивше комунистичке, атеистичке и исламске 
земље и може се делити у комуникацији 
лицем у лице. Слушкиња Господња је рекла: „Нека 
публикације које садрже библијску истину буду расуте као лишће у 
јесен.“ – Ин Хеавенлy Плацес, 323. „Наше публикације треба издавати 
на многим језицима и на тај начин продирати свуда. Вест трећег анђела 
треба објављивати и помоћу књига и преко живих учитеља. Пробудите 
се и ви који верујете у истину за ово време. Сад је ваша дужност да 
приложите све што можете како бисте онима који су добро упућени у 
истину омогућили да је објаве и другима.“ – 9. Сведочанство, 59.

„Јављајте, хвалите и говорите: спаси, Господе, народ свој, остатак 
Израиљев.“ – Јеремија 31:7. Божји народ, остатак Израиљев, треба 
да објављује добре вести о спасењу. Док ми имамо велике залихе 
Библија, књига и летака за евангелизирање у многим земљама, 
широм света огроман је број оних који немају ову предност. Наша је 
дужност и част да подржавамо ширење литературе разним регијама 
у свету. Библија је преведена на многе језике и дијалекте, па ипак 
милионима људи нису доступне неопходне књиге као што су Пут 
Христу, Велика Борба и друге. Шта би се десило кад бисмо делили 
библијске лекције онима који су у потрази за садашњом истином? 

Сетите се острва у Пацифику и афричких земаља где вест 
реформације још није допрла. Запамтимо обећање из Проповедника 
11:1: „Баци хлеб свој поврх воде; јер ћеш га наћи после много 
времена.“ Морамо ширити Божју Реч пре него што буде прекасно. 
Можда не будемо одмах видели резултате, али неће проћи много 
времена пре него што постанемо сведоци велике жетве када позни 
дажд дође у пунини. Будимо мудри пристави који сакупљају благо на 
небу – а не на овој земљи.

Веома смо захвални на свему што су наша браћа, сестре и пријатеља 
широм света учинили у прошлости – али сада је потреба већа него 
икада раније. Будимо стога великодушни у овом делу!

Одсек за издаваштво при Генералној Конференцији
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Лекција 5       Субота   3. новембар 2018.

Највећи дар неба
„И ја ћу умолити Оца, и даће вам другог утешитеља да буде с вама 

вавек.“ – Јован 14:16.

„Дајући нам дар свог Светог Духа, Бог нам даје себе, и Он постаје 
у нама извор божанског утицаја, доносећи здравље и живот свету.“ – 7. 
Сведочанство, 240.

Предлажемо да прочитате: Дела апостола, 38-41.

Недеља,  28. октобар

1. ОПРОШТАЈНО ОБЕЋАЊЕ

а. За шта је Исус припремао своје ученике? Јован 13:33.

„'Дјечице! Још сам мало с вама; тражићете ме, и као што рекох 
Јудејцима: Куда ја идем ви не можете доћи, и вама говорим сад.'

„Чувши ово, ученици се нису могли обрадовати. Обузео их 
је страх и још збијеније су се окупили око Спаситеља. Њихов 
Господар и Господ, њихов Учитељ и најбољи Пријатељ био им 
је дражи од живота. Од Њега су очекивали помоћ у свакој својој 
невољи, утеху у свакој тузи и разочарању. Сада је требало да их 
напусти, и да остану сами у својој немоћи. Мрачне слутње су им 
испуниле срца.“ – Жеља векова, 642.

б. Које утешно обећање је Исус дао својим ученицима? Јован 
14:16,17.

„Пре но што је себе принео на жртву, Христос је за своје 
следбенике тражио од Оца најдрагоценији и најсавршенији дар, 
како би им неисцрпни извор милости учинио што приступачнијим.“ 
– Жеља векова, 647.

„Христос је изјавио да ће након свог вазнесења послати својој 
цркви као свој највећи дар Утешитеља који ће заузети Његово 
место. Тај Утешитељ је Свети Дух – душа Његовог живота, 
успешност Његове цркве, светло и живот света. Са својим Духом 
Христос шаље утицај помирења и силу која укљања грех.“ – The 
Review and Herald, May 19, 1904.
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Понедељак,  29. октобар

2. ХРИСТОВ ПРЕДСТАВНИК

а. Зашто је било неопходно да се Христос узнесе на небо пре 
него што ће послати Утешитеља? Јован 16:7.

„Дух је и пре тога био на овом свету; Он је деловао на срца 
људи од самог почетка. Док је Христос био на земљи, ученицима 
није био потребан никакав други помагач. Али кад буду лишени 
Његовог присуства, они ће осетити потребу за даром Светог Духа, 
и тада ће им Он бити дарован.“ – Жеља векова, 648.

б. Шта доказује да је Свети Дух Христов представник? Јован 
14:18; 15:26.

„Свети Дух је Христов представник, али је лишен људске 
личности и не зависи од ње. Оптерећен људском природом, 
Христос није могао лично бити на сваком месту. Стога је било у 
њиховом интересу да се Он врати Оцу, а да Свети Дух буде на земљи 
Његов заступник. Тада нико неће бити посебно привилегован само 
због места у ком живи или због свог личног додира са Христом. 
Посредством Духа, Спаситељ ће бити доступан свима и на сваком 
месту. У том смислу Он ће им бити ближе него да се није узнео на 
небо.“ – Жеља векова, 648.

„Свети Дух је лишен људске природе и не зависи од ње. (Христос) 
би се јављао као присутан на сваком месту, као Свеприсутни, 
помоћу свог Светог Духа.“ – Manuscript Releases, vol. 14, p. 23.

ц. Шта је био доказ да је Христос сада сео на свој посреднички 
престо? За шта је то оспособило ученике? Матеј 28:18-20; 
Дела 1:8.

„Дародавац живота у својој руци држи не само кључеве од смрти 
већ и све обиље небеских благослова. Сва власт на небу и на земљи 
припала је Христу, и пошто је поново заузео своје место у небеским 
дворовима, Он с пуним правом може да излива те благослове на 
све који Га узверују и приме. Заједница је тада крштена и силом 
Духа Светога. Ученици су тиме били оспособљени да пођу и да 
уздижу и прослављају Христа, прво у Јерусалиму, где је срамно 
дело обешчашћавања и одбацивања законитог Цара извршено, па 
затим до најудаљенијих крајева света. Тиме је пружен очевидан 
доказ о Христовом устоличењу на престолу Посредника.“ – Мој 
живот данас, 54.
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Уторак,  30. октобар

3. ВЕЛИЧАНСТВЕНОСТ ДАРА

а. Које је пророчанство испуњено када је Исус послао дар Светог 
Духа? Пс. 68:18; Ефесцима 4:8. Колико је потпун био тај дар?

„Христос је обећао да ће – кад оде са ове земље – почаствовати 
овим даром не само оне који су Га веровали док је био с њима, него 
и оне који Га после узверују. Којим је даром могао упечатљивије 
да обележи своје вазнесење и своје ступање на посреднички 
престо? То је морало да буде нешто што је доликовало Његовој 
величини и Његовом царском достојанству. Он је одлучио да 
својим следбеницима пошаље свога представника – треће лице 
Божанства. То је био ненадмашни дар. Он је желео да им у овом 
једном дару пружи и све остале дарове, и зато је Свети Божји 
Дух, који осведочава и обраћа душу, који има силу да просветли 
и посвети примаоца, једини могао да буде Његов дар обећан 
ученицима... Он се спустио у таквој пунини и сили, као да је 
вековима био задржаван, а сада се попут снажног пљуска излио – у 
пунини – на Заједницу...

„Свети Дух био је послат као најдрагоценије благо које је човек 
могао да прими.“ – Мој живот данас, 43.

б. Које дарове милости је Свети Дух разделио цркви? Са којом 
сврхом су они дати? Ефесцима 4:11,12; 1. Коринћанима 12:8-11.

„Таленти које је Христос поверио својој Заједници представљају 
нарочите дарове и благослове примљене посредством Светога Духа.  
(1. Коринћанима 12:8-11). Сви људи нису добили исте дарове, али 
је Господар сваком свом слузи обећао неки дар Духа.“ – Христове 
очигледне поуке, 288, 289.

ц. Колико дуго ће постојати потреба за овим даровима? Ефесц. 4:13.

„Овде нам је показано да Бог сваком човеку даје одређени 
задатак, и извршавајући тај задатак, људи испуњавају свој део 
Божјег узвишеног плана. Сваки верни радник доприносиће 
усавршавању светих. Сви који буду благословени радом Божјих 
слугу, треба, према својим могућностима, да се уједине са њима 
у делу спасавања душа. Они увек треба да имају пред очима 
узвишени циљ; свако треба да тежи да нађе место које му припада 
у цркви, а сви треба да раде заједно у слози, реду и љубави.“ – The 
Review and Herald, November 12, 1908.
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Среда,  31. октобар

4. ИСПУЊЕНИ ПУНИНОМ БОЖЈОМ

а. Који благослов је укључен у новозаветно обећање? Галатима 
3:14; Дела 3:25,26.

_______________________________________________________________________

„Свети Дух је Дух Христов, Он је Његов представник. Он је 
божанско оруђе које осведочава срце.“ – Manuscript Releases, vol. 13, 
p. 313.

„Обећање о дару Светог Духа није ограничено ни на једну 
епоху, ни на један народ. Христос је рекао да ће божанска сила 
Светог Духа бити на Његовим следбеницима све до краја. Од дана 
Педесетнице па све до данас, Утешитељ је упућиван свима који 
су се потпуно посветили Господу и Његовој служби. Свети Дух је 
долазио као саветник, просветитељ, вођа и сведок свима који су 
примили Христа као личног Спаситеља.“ – Дела апостола, 36.

б. Које искуство ћемо стећи примајући Светог Духа? Римљанима 
5:5; Ефесцима 3:16-19.

_______________________________________________________________________

„Овде су откривена блистава достигнућа која и ми, вером у 
обећања нашег небеског Оца, можемо остварити уколико испунимо 
Његове захтеве. Захваљујући заслугама Христовим, имамо 
слободан приступ престолу неограничене моћи. 'Који, дакле, свог 
Сина не поштеде, него Га предаде за све нас, како, дакле, да нам 
с Њим све не дарује?' (Римљанима 8:32). Силу свога Духа Отац 
је дао свом Сину без икакве мере или ограничења, и ми такође 
можемо бити учесници Његове пунине.“ – Велика борба, 424.

„Када Христос вером борави у вашем срцу, ово богато искуство 
биће ваше. Тада ћете знати да се љубав излива у ваше срце и 
потчињава сваку емоцију и сваку мисао, заробљавајући их у 
покорност Христу. Ви то не можете објаснити; људски језик никада 
не може описати како Христова љубав обузима душу и заробљава 
сваку способност ума. Међутим, ви ћете то спознати личним 
искуством.“ – The Review and Herald, March 15, 1892.

„Зашто ми не осећамо већу глад и жеђ за даром Духа, кад Он 
представља средство којим примамо силу? Зашто не говоримо 
о том дару, зашто Га не тражимо у својим молитвама? Зашто не 
држимо проповеди о томе?“ – Дела апостола, 37.
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Четвртак,  1. новембар

5. МОЛИТВЕ ПРЕД ПРЕСТОЛОМ МИЛОСТИ

а. Шта морамо урадити како бисмо примили дар Светог Духа? 
Лука 11:13.

_______________________________________________________________________

„Онима који Му служе, Господ даје дар Духа Светога радије 
него што родитељи дају добре дарове својој деци. Нека сваки 
радник усрдно упућује своје молитве Богу за свакодневно крштење 
Духом. Хришћански радници треба да имају нарочите сакупе на 
којима ће се молити за помоћ и небеску мудрост да би могли мудро 
постављати планове и извршавати их. Нарочито се треба молити 
Богу да своје изабране посланике у мисионарским пољима крсти и 
оплемени обиљем Светог Духа.“ – Дела апостола, 37, 38.

б. Шта наше молитве Богу треба да садрже? Псалам 51:9-12.
_______________________________________________________________________

„Покајање је, баш као и опроштај, Божји дар кроз Христа. Помоћу 
утицаја Светог Духа ми бивамо осведочени о греху, и осећамо 
потребу за опроштајем. Само понизнима ће бити опроштено; али 
благодат Господња срце чини покајничким. Он је упознат са свим 
нашим слабостима и немоћи, и Он ће нам помоћи. Он ће чути 
молитву вере; али искреност молитве може се доказати само нашим 
напорима да будемо у хармонији са великим моралним стандардом 
који ће прокушати карактер сваког човека. Морамо отворити своје 
срце утицају Духа и искусити Његову преображујућу силу.“ – The 
Review and Herald, June 24, 1884.

Петак,  2. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Зашто је обећање о дару Духа ученицима било толико утешно?
2. Кога нама представља Свети Дух?
3. Зашто је Свети Дух највећи дар који је Исус могао оставити 

својим следбеницима?
4. Који новозаветни благослов се испуњава када се предамо 

Светом Духу?
5. Шта треба да буде наша молитва у погледу обећаног дара?
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Лекција 6 Субота   10. новембар 2018.

Сила са неба
„Не за дела праведна која ми учинисмо, него по својој милости 

спасе нас бањом прерођења и обновљењем Духа Светог, ког изли на 
нас обилно кроз Исуса Христа Спаситеља нашег.“ – Титу 3:5,6.

„Пружити отпор греху и савладати га може се само моћним деловањем 
трећег лица Божанства, снагом Светог Духа који не долази ни са каквом 
ограниченом енергијом, него са потпуном божанском силом.“ – Жеља 
векова, 650.

Предлажемо да прочитате: Жеља векова, 642-661.

Недеља,  4. новембар

1. СТВАРАЛАЧКА СИЛА

а. Под вођством Бога Оца, у које дело је Божји Дух био 
непосредно укључен? 1. Мојсијева 1:1-3,26; Јов 33:4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Све што постоји у материјалном или духовном свету 
појављивало се пред Господом једноставно на Његову заповест, и 
све се стварало по Његовој замисли. Небеса и све војске њихове, 
као и земља и све што је на њој, постало је и живот добило дахом 
уста Његових.“ – Здравље и срећа, 367, 368.

б. Шта је први човек примио од Бога? Како то можемо 
упоредити са обновљењем духовног живота? 1. Мојсијева 
2:7; Јован 20:22.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Свети Дух је дах живота у души. Христос је на своје ученике 
дунуо дах истинског духовног живота. То је за ученике требало да 
значи да су сада прожети особинама свог Спаситеља, да у чистоти, 
вери и послушности треба да уздигну закон и учине га часним.“ – 
The Review and Herald, June 13, 1899.
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Понедељак,  5. новембар

2. СИЛА КОЈА ОБНАВЉА

а. Каква паралела постоји између стварања света и искупљења 
душе? 2. Коринћанима 4:6; Ефесцима 2:10.

_______________________________________________________________________

„Иако покварена грехом, (природа) говори не само о стварању 
већ и о откупљењу. Иако земља сведочи о проклетству које се 
показује у знацима пропадања, она је још увек богата и дивна у 
доказима животодавне силе. Дрвеће одбацује лишће само зато 
да би се поново оденуло свежим зеленилом; цвеће вене, да би се 
појавило у новој лепоти; у сваком откривењу стваралачке моћи 
налазимо јамство да ми можемо наново створени 'у правди и у 
светињи истине' (Ефесцима 4:24). Тако сами предмети и појаве 
у природи, који нас тако живо подсећају на наш велики губитак, 
постају нам весници наде.“ – Васпитање, 22.

б. Када је човек сагрешио и тиме изгубио право на вечни живот, 
ко је постао средство новог рођења? Јован 3:5,6.

_______________________________________________________________________

„Промена срца представљена новорођењем може се остварити 
само делотворним радом Светог Духа. Само нас Он може очистити 
од све нечистоће. Ако Њему допустимо да обликује и очисти 
наша срца, ми ћемо моћи распознавати карактер Божјег царства 
и схватити потребу промене која се мора догодити пре него што 
уђемо у то царство. Понос и љубав окренута к себи опиру се 
Божјем Духу; свака природна склоност душе опире се промени - 
од самоважности и поноса ка Христовој кротости и понизности. 
Али ако желимо да се упутимо стазом вечног живота, онда не 
смемо слушати шапат који нам упућује наше 'ја'. У понизности и 
смерности ми се морамо молити нашем небеском Оцу: 'Учини ми, 
Боже, чисто срце, и дух прав понови у мени' (Псалам 51:10). И 
док примамо божанску светлост и сарађујемо с небеским бићима, 
'наново смо рођени' и Христовом силом ослобођени нечистоће 
греха.“ – Ye Shall Receive Power, p. 24.

„То новорођење наступа ако се Христос прими као Реч Божја. 
Кад се божанске истине посредством Светог Духа утисну у срце, 
стварају се нова схватања, а енергије до тада успаване, буде се на 
сарадњу с Богом.“ – Дела апостола, 390.
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Уторак,  6. новембар

3. СИЛА КОЈА ОСВАЈА

а. Ко је непрестано деловао на савест грешника пре и после 
потопа? 1. Мојсијева 6:3.

„Божји Дух је ипак наставио да се пре са бунтовним људима све 
док одређено време није скоро истекло, док Ноје и његова породица 
нису ушли у ковчег и док Божја рука није затворила врата. Милост 
је сишла са златног престола, да више не посредује за непокајаног 
грешника.“ – Reflecting Christ, p. 321.

„Божански Утешитељ пун је сажаљења и саосећања; Он тежи 
да људе привуче Богу, да њихову пажњу упути на Христа, онаквог 
какав Он заиста јесте - пун милости, саосећања и љубави која 
прашта.“ – The Bible Echo, March 19, 1894.

б. У какву смо борбу ми укључени и ко управља њоме? 
Ефесцима 6:12.

„Кнез силе зла може да буде обуздан једино Божјом силом која 
је у трећем лицу Божанства, Светоме Духу.“ – Евангелизам, 464.

„(Христови следбеници) мораће се борити против натприродних 
сила, али им је зајамчена и натприродна помоћ. У тој војсци 
се налазе сви небески духови. У њеним редовима налази се и 
неко већи од анђела. Дух Свети, представник Војсковође војске 
Господње, силази да би руководио битком. Можемо имати многе 
слабости, озбиљне погрешке, али је Божја милост обећана свима 
који је понизно траже. Сила Свемогућег је с онима који се уздају у 
Њега.“ – Жеља векова, 336, 337.

ц. Како је једино могуће одолети злу? 1. Коринћанима 2:4,5; 
Ефесцима 3:16.

„Пружити отпор греху и савладати га може се само моћним 
деловањем трећег лица Божанства, снагом Светог Духа који не 
долази ни са каквом ограниченом енергијом, него са потпуном 
божанском силом. Дух спроводи у дело оно што је извојевао 
Спаситељ света. Силом Духа Светога срце се чисти од греха. 
Помоћу Духа верник постаје учесник у божанској природи. Својим 
следбеницима Христос даје свој Дух, као божанску силу, како би 
савладали све наслеђене и стечене склоности ка злу и како би 
Заједница примила печат Његовог карактера.“ – Жеља векова, 650.
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Среда,  7. новембар

4. СИЛА КОЈА ПРОСВЕЋУЈЕ

а. Коју светлост водиљу ће Свети Дух дати онима који Му 
дозволе да борави у њиховом срцу? Псалам 119:105; Ис. 30:21.

„Не можемо ми употребљавати Светог Духа, него Свети Дух 
употребљава нас. Преко Њега Бог утиче на наше срце и мисли да 
и хоћемо и чинимо 'као што Му је угодно' (Филибљанима 2:13). 
Али многи нису вољни да се покоре томе. Они желе да сами собом 
управљају. Због тога они не примају небески дар. Дух се даје само 
онима који то у понизности очекују, и који желе да их Он води. 
Та божанска сила спремно чека да је затражимо, и примићемо је. 
Затражен у молитви и вери, овај обећани благослов доноси собом 
и све остале благослове. Он се даје сразмерно обиљу Христове 
милости, а Христос је спреман да свакој души пружи онолико 
колико је она способна да прими.“ – Жеља векова, 651, 652.

„Бог нам говори преко своје речи, приказујући нам стазу вере 
и праведности као једини пут ка слави. Сви који у себи имају 
Христов Дух велику вредност придаваће светим списима, јер су 
то Божја пророчанства. Бог нам се кроз њих толико јасно обраћа, 
говорећи 'То је пут, идите њим' (Исаија 30:21), као да су нам те 
речи дошле директно од Исаије, гласом који можемо чути. О, кад 
би људи веровали у то, какву част, какво страхопоштовање, какво 
изливање душе би пратило њихово претраживање Библије, која 
показује пут у вечни живот!“ – Manuscript Releases, vol. 4, p. 212.

б. Шта у свом хришћанском животу увек треба да тежимо? 
Дела 24:16.

„Испитајте своју савест у светлу Божје Речи и видите да ли је 
ваш живот и карактер у складу с мерилом праведности које је Бог 
у њој приказао. И тада ћете моћи закључити имате ли или немате 
разумну веру и каква је ваша савест. Човековој савести се не може 
веровати уколико није под утицајем божанске милости...

„Није довољно да човек мисли да је сигуран док следи упутства 
своје савести... Питање на које мора одговорити гласи: Да ли је моја 
савест у сагласности с Божјом Речи? Ако није, не могу се поводити 
за њом јер ће ме преварити. Моја савест мора бити просветљена 
од Бога. Морам одвојити време за проучавање Писма и за молитву. 
На тај начин ће мој ум бити утврђен, ојачан и смирен.“ – Our High 
Calling, p. 143.
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Четвртак,  8. новембар

5. ПОСРЕДНИЧКА СИЛА

а. Која је Исусова улога у Очевој присутности на небу? 1. 
Тимотију 2:5; Римљанима 8:34.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Исус служи у Очевом присуству, нудећи своју проливену крв као 
Јагњета закланог за грехе света. Он приноси жртву за све преступе 
и недостатке грешника.“ – Коментари библијских текстова, 648.

„(Исус) мисли на сваког од нас појединачно и зна сваку нашу 
потребу. Кад си у искушењу само реци: Он брине за мене, Он 
ме заступа, Он ме љуби. Он је за мене умро. Ја ћу му се предати 
безрезервно.“ – Сведочанство за проповеднике, 353.

б. Како Свети Дух помаже грешнику када он у молитви дође 
пред Бога? Римљанима 8:26.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„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 и хвале Богу. Захвалност која долази с наших усана резултат је 
деловања Светог Духа који је, дотакавши струне светих успомена у 
нашој души, изазвао музику срца.“ – Коментари библијских текстова, 
648.

Петак,  9. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Шта Свети Дух представља нашој души?
2. Како Свети Дух ради као обнављајућа сила?
3. Коју улогу Свети Дух игра у борби против сила зла?
4. Шта значи живети са добром савешћу пред Богом и пред људима?
5. Како се посредовање Духа разликује од Христовог посредовања?
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Лекција 7      Субота    17. новембар 2018.

Управљање Божјом црквом
„И ово рекавши дуну, и рече им: Примите Дух Свети.“ – Јован 

20:22.

„Сви који имају живу везу са Богом биће вођени Његовим саветом. 
Уједињени у црквеним пословима, они ће предано вршити Христово 
дело. Ако отворимо врата Христу, Он ће ући и боравити с нама; Његов 
представник, Свети Дух, изнова ће учвршћивати наше снаге.“ – The 
Review and Herald, February 23, 1897.

Предлажемо да прочитате: Дела апостола, 63-69.

Недеља,  11. новембар

1. СВЕТИ ДУХ У СТАРОЗАВЕТНОМ ДОБУ

а. Којом посебном приликом у Мојсијевом животу је дело 
Светог Духа било приметно? 4. Мојсијева 11:16,17,25.

_______________________________________________________________________

„Слично ученицима на дан Педесетнице, они (седамдесет 
старешина) су били 'обучени у силу с висине.' Господ је хтео да 
их на тај начин припреми за њихово дело и да им укаже част пред 
збором, како би народ имао поверење у њих као у Богом изабране 
људе који су имали да деле власт са Мојсијем при управљању 
Израиљем.“ – Патријарси и пророци, 394.

б. На који начин је Бог водио Исуса Навина и припремио га за 
његово дело? 4. Мојсијева 27:18; 5. Мојсијева 34:9; 31:22,23.

_______________________________________________________________________

„(Исус Навин) је био најсвечаније посвећен за важан позив који 
га је чекао – да попут верног пастира води израиљски народ. 'А 
Исус син Навин беше пун духа мудрости, јер Мојсије беше метнуо 
на њ руке своје. И слушаше га синови Израиљеви, и творише као 
што заповеди Господ преко Мојсија' (5. Мојсијева 34:9).“ – Spiritual 
Gifts, vol. 4a, p. 56.
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Понедељак,  12. новембар

2. У ДАНИМА АПОСТОЛА

а. Како су први ученици задобили силу потребну за остваривање 
еванђеоског налога? Јован 20:21-23; Марко 16:20.

„Христос је надахнуо ученике својим Духом да би могли вршити 
своје дужности у вези са црквом. Поверавао им је најсветији аманет 
и желео да добро схвате да се то дело не може извршити без Светог 
Духа.

„Свети Дух је дах духовног живота у души. Примање Духа је 
примање Христовог живота. Он прожима примаоца својствима 
Христовим. Само они које Бог на тај начин учи, у којима се 
одражава унутрашње деловање Духа и у чијем се животу испољава 
Христов живот, могу представљати Заједницу и вршити службу у 
њој.“ – Жеља векова, 782.

„Налог који је Христос дао својим ученицима они су верно 
испунили. Кад су ти гласници крста пошли да објављују јеванђеље, 
открила се слава Божја какву смртни људи до тада нису видели. 
Захваљујући сарадњи божанског Духа, апостоли су извршили дело 
које је потресло свет.“ – Дела апостола, 449.

б. Шта је прва црква чинила како би духовно напредовала? 
Дела 2:42.

_______________________________________________________________________

„Од дана Педесетнице па све до данас, Утешитељ је упућиван 
свима који су се потпуно посветили Господу и Његовој служби. 
Свети Дух је долазио као саветник, просветитељ, вођа и сведок 
свима који су примили Христа као личног Спаситеља. Уколико 
су верници ходили у приснијој вези с Богом, утолико су јасније 
и силније сведочили о љубави и спасоносној милости свог 
Искупитеља.“ – Дела апостола, 36.

„Престанимо да гледамо себе, гледајмо Онога од кога долазе 
све врлине. Нико од нас не може себе учинити бољим, зато је 
потребно да дођемо Исусу онакви какви јесмо, искрено желећи 
да се очистимо од сваке мрље и прљавштине греха и да примимо 
дар Светога Духа... Живом вером се можемо ослонити на Његово 
обећање, јер знамо да је рекао: 'Ако греси ваши буду као скерлет, 
постаће бели као снег; ако буду црвени као црвац, постаће као вуна' 
(Исаија 1:18).“ – Reflecting Christ, p. 213.
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Уторак,  13. новембар

3. ЖИВА, РАСТУЋА ЦРКВА

а. У чему је била снага ране цркве? Дела 4:32; 2:46,47 (први 
део).

„Сваки хришћанин је у свом брату видео божанско обличје 
доброте и љубави. Један интерес је постао важнији од свих других, 
један предмет такмичења потиснуо је све друге. Једина тежња 
верника била је да у карактеру постану слични Христу и да раде на 
проширењу Његовог царства.“ – 8. Сведочанство, 21.

б. Како је јединство међу верницима утицало на дело јеванђеља? 
Дела 4:33; 2:47 (последњи део).

„Ученици нису тражили тај благослов само за себе. Њих је 
притискао терет за душе. Јеванђеље је требало однети у све крајеве 
света и они су тражили да им се да сила коју је Христос обећао. 
Тада се излио Свети Дух и за један дан су обраћене хиљаде душа.“ 
– 8. Сведочанство, 22.

ц. Како и ми можемо имати исти тај дух јединства? Где то 
започиње? Филибљанима 2:3.

„Што се више приближавамо Христу бићемо ближи један 
другоме. Бог се прославља кад се Његов народ сједини у заједничком 
раду.“ – Темељи срећнога дома, 145.

„Мислите о Господу Исусу, о Његовим заслугама и Његовој 
љубави, а не покушавајте да проналазите недостатке и бавите се 
погрешкама које су други учинили. Призивајте у сећање оно што 
је достојно вашег признања и ваше похвале; и ако сте пре жељно 
откривали недостатке код других, сада још жељније признајте и 
похвалите оно што је добро. Када бисте критиковали сами себе, 
можда бисте пронашли исто тако негативне мане као и оне које сте 
видели код других. И зато се трудимо непрестано да јачамо једни 
друге у нашој најсветијој вери.“ – Our High Calling, p. 232.

„Док настојимо да друге приведемо Христу, осећајући у молитви 
терет одговорности за њихове душе, и наше срце ће брже куцати 
под животворним утицајем милости Божје; божанска ревност ће 
још више распламсати наша осећања; наш хришћански живот 
биће стварнији, озбиљнији и сав прожет молитвама.“ – Христове 
очигледне поуке, 315.
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Среда,  14. новембар

4. ПОВЕРЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ

а. Шта је постало неопходно када је црква порасла? Дела 6:1,2.
_______________________________________________________________________

„Под мудрим руководством апостола, који су радили сложно 
у сили Светог Духа, дело поверено гласницима јеванђеља брзо је 
напредовало. Заједница се непрестано повећавала, и тај пораст 
броја чланова доносио је све веће бреме одговорности онима који 
су водили дело. Ниједан човек или група људи нису могли носити 
то бреме, а да тиме не угрозе будући развој Заједнице. Требало је 
дакле извршити поделу дужности и одговорности, које је у почетку 
верно вршило неколико њих. Један део одговорности које су до тада 
носили углавном сами, апостоли су сад морали да пренесу на друге.

„Пошто су сазвали збор верника, апостоли вођени Светим Духом 
изнели су план за бољу организацију свих делотворних снага 
Заједнице. Дошло је време, саопштили су апостоли, да духовни 
служитељи који воде надзор над Заједницом буду ослобођени 
дужности расподеле милостиње сиромасима и сличних терета, да 
би се изричито посветили делу проповедања јеванђеља.“ – Дела 
апостола, 64.

б. По ком основу су бирани нови службеници цркве? Дела 6:3,4. 
Ко треба да руводи у таквим питањима? Дела 13:2; 20:28.

_______________________________________________________________________

„Наименовање ове седморице (ђакона) за надзор над посебном 
граном јеванђеоског дела показало се као велика благодат за 
Заједницу. Ти служитељи су савесно водили бригу о потребама 
појединаца и о општим материјалним интересима Заједнице, те 
су својим мудрим управљањем и побожним примером били од 
велике помоћи осталим одговорним сарадницима у повезивању 
различитих интереса Заједнице у једну јединствену целину.“ – Дела 
апостола, 64, 65.

„Господ је у својој мудрости одредио да посредством чланства у 
Заједници као хришћанског братства сви верници буду међусобно 
присно везани, верник са верником, скупштина са скупштином. 
Тако ће људско оруђе бити оспособљено да сарађује с божанским. 
Свако биће се мора потчинити Светом Духу и сви верници се морају 
сјединити у организованим и добро усмереним напорима, да би 
свету однели радосну поруку о милости Божјој.“ – Дела апостола, 120.
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Четвртак,  15. новембар

5. ПОТРЕБА ЗА БОЖАНСКИМ УТИЦАЈЕМ

а. Како Свети Дух треба да утиче на оне који поучавају друге 
из Божје Речи? 1. Коринћанима 2:1-4,10-13.

б. Који су били услови примања дара који је Христос обећао 
својим следбеницима кроз векове? Дела 2:38,39; 5:32. Зашто 
данас не примамо потпуније овај дар?

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

„Христос је изјавио да ће божански утицај Духа бити до краја с 
Његовим следбеницима. Али то обећање није цењено онако како је 
требало бити; зато се ни његово испуњење није видело онако какво 
је могло бити. Мало се мислило на обећање Духа и последице су 
биле само такве како што се могло очекивати – духовна суша, 
духовна тама, духовно опадање и смрт. Посвећује се пажња мање 
важним питањима и зато божанска сила, која је неопходна за развој 
и напредак Заједнице и која би собом донела и све друге благодати, 
недостаје, мада је понуђена у свом неограниченом изобиљу.“ – 8. 
Сведочанство, 23.

Петак,  16. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Како је Бог признао седамдесет старешина као своје изабране 
гласнике у Мојсијево време?

2. Зашто је Христос дунуо свој Дух на ученике? Какав значај то 
има за нас данас?

3. Шта нам је неопходно пре него што Бог излије свог Духа на 
цркву данас?

4. Како Свети Дух помаже у организовању цркве?
5. Зашто Дух нема већи утицај у цркви данас?
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Лекција 8     Субота    24. новембар 2018.

Потреба за опрезношћу
„И не ожалошћавајте Светог Духа Божијег, којим сте запечаћени 

за дан избављења.“ – Ефесцима 4:30.

„Кад се у Заједници наших дана покаже да су се чланови, захваљујући 
сили Духа, одвратили од земаљских ствари и да су спремни поднети 
жртве да би њихови ближњи могли чути јеванђеље, онда ће објављивање 
истине имати снажан утицај на слушаоце.“ – Дела апостола, 52.

Предлажемо да прочитате: Дела апостола, 51-55; 
    Жеља векова, 302-309.

Недеља,  18. новембар

1. ДИВАН ДУХ У РАНОЈ ЦРКВИ

а. Која особина је красила прву цркву? Дела 2:44,45; 4:34-37.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Верски фанатизам и затуцаност Јевреја су многе од тих првих 
верника одвојили од њихових породица и пријатеља, тако да је 
било неопходно пружити им храну и склониште.

„Библијски записи сведоче да 'ниједан међу њима не беше 
сиромашан', и да су њихове потребе биле задовољене. Они међу 
верницима који су располагали новцем и имовином радо су их 
жртвовали да би се задовољиле потребе свих. Продавали су своје 
куће и њиве, доносили новац и стављали га пред ноге апостола, 'и 
даваше се свакоме као што ко требаше.'

„Та великодушна дарежљивост верника била је последица 
изливања Светог Духа. Они који су прихватили јеванђеље били су 
'једно срце и једна душа.' Њих је руководила једна заједничка жеља 
– успех мисије која им је била поверена, и грамжљивост није имала 
места у њиховом животу. Велика љубав према браћи и делу које су 
прихватили била је далеко већа од љубави према новцу и имању. 
Својим делима они су сведочили да вредност људске душе цене 
више од сваког земаљског богатства.“ – Дела апостола, 51, 52.
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Понедељак,  19. новембар

2. ЛИЦЕМЕРЈЕ И БРЗА КАЗНА

а. Заједно са несебичним духом многих, који се духовни проблем 
појавио у раној цркви? Дела 5:1,2.

_______________________________________________________________________

„Дубока осведоченост прожимала је све присутне, и под дубоким 
утицајем Духа Божјег, Ананија и Сафира су учинили завет да ће 
дати Господу новац од продаје једне своје њиве.

„Међутим, Ананија и Сафира су касније ожалостили Светог 
Духа, одајући се греху и лакомости. Почели су да жале што су 
уопште и дали завет и убрзо су изгубили благотворан утицај 
благослова који је загрејао њихова срца жељом да учине нешто 
велико у корист дела Христовог. Чинило им се да су пренаглили 
и да морају поново размислити о својој одлуци. Разговарали су о 
томе и одлучили да не испуне своје обећање.“ – Дела апостола, 52.

б. Шта је Петар открио под вођством Светог Духа? Који је био 
стварни Ананијин грех? Дела 5:3,4.

_______________________________________________________________________

„На Ананију није био вршен никакав притисак да своју имовину 
жртвује за опште добро. Он је поступио по својој слободној вољи. 
Али покушавајући да обмане ученике, он је слагао Свемогућем.“ 
– Дела апостола, 53.

ц. Шта се догодило када је Ананијин грех постао очигледан? 
Дела 5:5,6.

_______________________________________________________________________

„У својој бескрајној мудрости Бог је видео да је овако очевидан 
доказ Његовог гњева био потребан да би се млада црква сачувала 
од расула. Број чланова се нагло повећавао. Заједница би дошла 
у опасност ако би јој приликом наглог пораста обраћеника 
приступили они који тврде да служе Богу, а у ствари служе 
мамони. Та казна доказује да Бога није могуће обманути, да Он 
открива грехе скривене у срцу и не дозвољава да Му се неко руга. 
То је требало да послужи као опомена целој Заједници да се чува 
претварања и лицемерства и да не закида Богу.“ – Дела апостола, 53.
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Уторак,  20. новембар

3. КАКО БОГ ГЛЕДА НА ЛИЦЕМЕРЈЕ

а. Које питање је касније упућено Ананијиној супрузи, и како 
је она на њега одговорила? Дела 5:7,8.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Овај пример који тако очевидно показује колико је Богу мрска 
похлепа, превара и лицемерство дат је као сигнал опасности не 
само првој цркви, него и свим будућим поколењима. Код Ананије 
и Сафире похлепа је била на првом месту. Жеља да сачувају за себе 
један део онога што су обећали Господу навела их је на проневеру 
и дволичност.“ – Дела апостола, 54.

б. Који је грех Петар представио Сафири, и каква је била 
његова трагична последица? Дела 5:9,10.

_______________________________________________________________________

„Али Бог мрзи дволичности и неистину. Ананија и Сафира су 
извршили утају и проневеру према Богу, слагали су Духу Светоме 
и њихов грех је брзо и страшно био кажњен.“ – Дела апостола, 53.

ц. Како Бог гледа на неистину? Приче 12:22; Откривење 21:27.
„У свету се људи увелико служе претеривањем, преваром и лажи; 

али хоће ли они који тврде да верују у истину чинити неправду? 
Хоће ли скупљати нечистоћу која се налази свуда око њих, хоће 
ли се поистоветити са онима који, иако се сматрају праведнима, 
чине зло? Онај који гледа на срце и не може ни у најмањој мери да 
прихвати грех, неће толерисати лицемерство у онима који тврде 
да су Његова деца.“ – Тхе Ревиењ анд Хералд, Децембер 19, 1893.

„Онај ко говори неистину у бесцење продаје своју душу. Његове 
лажи понекад могу изгледати корисне; може изгледати да тиме 
постиже пословне користи које не би могао постићи поштеним 
држањем! Међутим, такав човек на крају одлази тако далеко да 
више нема поверења ни у кога. Будући сам варалица, он нема 
поверења ни у речи других...

„Исти грех (Ананије и Сафире) често је понављан у каснијој 
историји цркве, а многи га чине и у наше време. Али иако се одмах 
не показује видљиви знак Божјег негодовања, тај грех је исто тако 
мрзак пред лицем Божјим као што је био и у данима апостола.“ – 
Дела апостола, 55.
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Среда,  21. новембар

4. ГРЕХ ПРОТИВ СВЕТОГ ДУХА

а. Шта је обично укључено у грех против Светог Духа? Јеремија 
29:19; Лука 13:34.

_______________________________________________________________________

„Нема окорелијих људи од оних који су презрели позив милости и 
омаловажавали Светога Духа. Грех против Светог Духа се најчешће 
испољава у упорном одбијању небеског позива на покајање. Сваки 
корак у одбацивању Христа је један корак ка одбацивању спасења 
и хуљењу на Светог Духа.“ – Жеља векова, 306.

б. Који други греси могу водити у грех против Светог Духа? 
Матеј 12:34-37.

_______________________________________________________________________

„С Христовом опоменом у погледу греха против Светога Духа 
тесно је повезана опомена против залудних и злих речи. Речи 
испољавају оно што је у срцу... Опасно је изговорити неку реч 
сумње, опасно је сумњичити и критиковати божанску светлост. 
Навика олаког критиковања и потцењивања утиче на карактер 
пошто развија непоштовање и безверје. Човек који се ода тој навици 
несвесно ступа на опасан пут, и на крају је спреман да критикује и 
одбаци дело Светог Духа.“ – Жеља векова, 304.

ц. Шта треба да имамо на уму у борби против греха? Матеј 
6:24.

_______________________________________________________________________

„Неминовно морамо бити под влашћу једне или друге велике 
силе које се боре за превласт у свету. Није неопходно хотимично 
изабрати служење царству мрака да бисмо потпали под његову 
власт. Довољно је и само пропустити да се придружимо царству 
светлости. Ако не сарађујемо са небеским силама, сотона ће заузети 
срце и начинити га својим станом. Једина одбрана против зла јесте 
да Христос борави у срцу кроз веру у Његову правду... Можемо се 
одрећи многих рђавих навика, за једно време се можемо одвојити 
и од друштва сотониног, али ћемо бити побеђени ако не будемо 
имали животну везу с Богом тиме што ћемо Му се предавати 
свакога тренутка.“ – Жеља векова, 305.
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Четвртак,  22. новембар

5. ГАЈИТИ ДУХ ИСТИНЕ

а. Коју карактерну особину Бог цени, и под којим околностима? 
2. Коринћанима 8:21; Јеврејима 13:18.

„Истинољубивост и искреност треба да негују сви који тврде 
да су Христови следбеници. Бог и правда треба да буду њихово 
гесло. Поступајмо поштено и праведно у овом злом свету. Неки 
су поштени само онда кад виде да поштењем неће угрозити 
овоземаљске интересе; али ће имена свих који се придржавају овог 
правила бити избрисана из књиге живота.

„Морамо се придржавати строгог поштења. Стазом живота на 
овом свету пролазимо само једном. Имајмо увек то на уму. Једном 
учињену грешку не можемо повући натраг; зато сваки покрет 
треба пажљиво и са страхом да одмеравамо.“ – Коментари библијских 
текстова, 655.

б. Како нам Свети Дух помаже док тражимо истину? Јован 16:13.

„Верни истраживачи истине не морају да лутају, јер не само што 
им Реч Божја разговетно и једноставно указује на пут живота, него 
им се и Свети Дух даје као водич како би тај пут откривен у њој 
могли да схвате.“ – Рани списи, 237.

„Свети Дух назива се и Утешитељ, и Дух истине, јер се у истини 
налазе утеха и нада. Неистина не може пружити истински мир; али 
кроз истину ми постајемо учесници мира који превазилази моћ 
разума.“ – Gospel Workers (1892), p. 310.

Петак,  23. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Какав утицај је изливање Светог Духа имало на ученике и како су 
се они опходили једни према другима?

2. Како су Ананија и Сафира ожалостили Духа Светог?
3. Чему је водила њихова похлепа, и зашто је то опомена и за нас 

данас? 
4. Како критизерство и сумња могу довести до греха против Духа 

Светог? 
5. Како можемо бити строго поштени у овом животу, и које ће бити 

последице тога?
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Субота, 1. децембар 2018.

Дар прве суботе за цркву у Мејдену, 
Нова Каролина, САД

Драга браћо,
Хришћански поздрав уз Приче 3:5,6: 

„Уздај се у Господа свим срцем својим, 
а на свој разум не ослањај се. На свим 
путевима својим имај Га на ум, и Он ће 
управљати стазе своје.“

Већ дуже време, браћа у Шарлоту, 
Нова Каролина, желе да саграде још 
један светионик у славу Божју – и ми заиста 
верујемо да је Господ управио нашу стазу 
према граду Мејден. Од првог тренутка када смо 
видели ову зграду, Господ је отварао врата и утицао на срца, и браћа 
су, уз много молитве и самоодрицања, наставила са куповином. 
Заиста верујемо да је Господ дотакао срце продавца, будући да смо 
успели да купимо ово имање по цени мањој него што смо испрва 
очекивали.

Браћа су из Manuscript Releases,vol. 4, p. 281, читала речи подесне 
за ову куповину: 

„Нама се нуде имања, и нека од њих би требало купити када је 
јасно да је то оно што нам је потребно, и када се могу издвојити 
средства за њихову набавку без оптерећујућих дуговања... Чињеница 
је да су, у много случајева, власници ових имања нестрпљиви да 
их продају и самим тим спремни да понуде и нижу цену, и то нам 
свакако иде у корист.“

Ова зграда је структурално чврста, али су јој потребне поправке 
да би се модернизовала и прилагодила за сврху дома молитве. Иако 
мале, промене су ипак скупе. Поднели смо велике жртве у погледу 
нашег времена и новца, али нам је потребно још средстава. Процена 
је да бисмо са 50 хиљада долара могли покрити све трошкове.

Апелујемо на великодушност наше црквене породице, да нам 
се придружи у подизању светионика истине у овом подручју, како 
бисмо довршили овај пројекат. Позивамо вас да будете оруђе у 
Божјим рукама за помоћ у спасавању душа у Мејдену и његовој 
околини.

Унапред хвала! Хвала вам за ваше молитве и помоћ. 

Браћа и сестре у Шарлоту
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    Лекција 9      Субота   1. децембар 2018.

Промените се
„И не владајте се према овоме веку, него се промените обновљењем 

ума свог, да бисте могли кушати које је добра и угодна и савршена 
воља Божија.“ – Римљанима 12:2.

„Кад Дух Божји потчини и освоји срце, живот се преображава. Грешне 
мисли се одбацују, зла дела се остављају, љубав, смерност и мир долазе 
на место гнева, зависти и свађе. Радост заузима место жалости, а на лицу 
се огледа небеска светлост.“ – Жеља векова, 151.

Предлажемо да прочитате: The Upward Look, 236-241, 248, 345, 346.

Недеља,  25. новембар

1. ПРОМЕЊЕНИ ДУХОМ

а. Која је улога Светог Духа у процесу који нас чини сличним 
Христу? 2. Коринћанима 3:18.

_______________________________________________________________________

„Посматрати Христа значи проучавати Његов живот како 
је описан у Његовој Речи. Ми треба да истражујемо истину као 
сакривено благо. Свој поглед увек треба да управљамо на Христа. 
Кад се позивамо на Њега као на свог личног Спаситеља, то нам 
даје смелост да се приближимо престолу милости. Посматрајући 
Христа ми се мењамо, морално постајемо слични Ономе који је 
савршен у карактеру. Посредством преображујуће силе Светог Духа 
и прихватањем нама приписане правде Христове, ми постајемо 
слични Њему.“ – Коментари библијских текстова, 694.

б. Шта Исус за нас чини кроз Светог Духа? 1. Коринћанима 
6:11.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Недостатак преданости, побожности и посвећења спољашњег 
човека настаје кад се одрекнемо Исуса Христа, наше праведности. 
Божја љубав непрестано се мора гајити.“ – The Faith and Works, 15.
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Понедељак,  26. новембар

2. ДУША ОСВЕДОЧЕНА О ГРЕХУ

а. На који начин Свети Дух осведочава душу? Јован 16:8-10.

„Срце је дотакнуто и доведено до покајања. Покајничко признање 
чисти атмосферу душе и буди света начела. Потчињавајућа 
Христова милост долази у срце... Грехе видимо у светлости у којој 
их види и Бог. Признајемо их, и они бивају опроштени.“ – The 
Review and Herald, June 28, 1898.

б. Шта је богоугодан одговор на укор? Дела 2:37; Приче 9:8.

„Они који су погођени укором Духа Божјег не треба да устају 
против смерног оруђа које тај укор само преноси. Онај који је ово 
изговорио да би их спасао од пропасти, јесте сам Бог, а не неки 
погрешиви смртник.“ – 3. Сведочанство, 237.

„По својој природи човек нерадо прима укор, и људско срце, 
ако није просветљено Духом Божјим, уопште не увиђа потребу за 
укором нити схвата да му то може донети неки благослов. Уколико 
човек подлеже искушењима и пада у грех, утолико духовна тама све 
више обузима његов ум. Морална осетљивост се изопачује и слаби. 
На опомене савести не обраћа се пажња, а њен глас се све слабије 
чује. Човек постепено губи моћ да уочава разлику између добра и 
зла, све док потпуно не изгуби представу о свом правом стању пред 
Богом... Бог је дао довољно доказа, тако да сви они који то желе 
заиста могу да се осведоче у истинитост Сведочанстава; и када 
се осведоче да су она од Бога, дужност им налаже да приме укор, 
чак и онда када сами не увиђају сву грешност својих поступака. 
Када би они у потпуности били свесни свога правог стања, зашто 
би им онда био потребан укор? И управо зато што не знају, Бог им 
милостиво указује на то да би могли да се покају и реформишу пре 
него што буде прекасно.“ – 5. Сведочанство, 641, 642.

ц. Пошто смо укорени за грех у свом животу, и имамо жељу за 
променом, шта треба да имамо на уму? Исаија 55:7; Осија 
6:1; 1. Јованова 1:9.

„Сваки онај који послуша опомену и скрушене душе призна 
свој грех и покаје се, као Давид, може бити сигуран да за њега 
постоји нада. Сваки који с вером прихвата Божја обећања, наћи 
ће и опроштај. Господ никад неће одбацити душу која се искрено 
каје.“ – Патријарси и пророци, 766.
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Уторак,  27. новембар

3. СТВАРАЊЕ НОВОГ СРЦА

а. Које стваралачко дело Свети Дух врши у сваком срцу? Јован 
16:8,9; 12:32.

„Божанска сила која делује у природи утиче и на срца људи, 
будећи у њима неизрециву чежњу за нечим што још немају. 
Ту чежњу не могу да задовоље ствари овога света. Дух Божји 
подстиче их да теже за оним што им једино може осигурати мир 
и спокојство, а то је Христова милост и радост која проистиче из 
светости. Видљивим и невидљивим утицајима, наш Спаситељ 
стално делује на људе да их одврати од пролазне радости греха и 
привуче неизмерном блаженству које се налази само у Њему.“ – 
Пут Христу, 25.

б. Какво је духовно стање природног срца? Јеремија 17:9; 
Римљанима 3:23.

„Човек сам по себи није у стању да спозна своје заблуде... 
Међутим, праву представу о сопственом стању можемо стећи 
само на један начин – ако стално гледамо у Христа. Тако високо 
мишљење о својој праведности људи имају само зато што не познају 
Христа. Док размишљамо о Његовој чистоти и узвишености тада 
тек у правој светлости видимо своје слабости, недостатке и своје 
сиромаштво. Постајемо свесни да смо изгубљени и безнадни, 
одевени у одећу самоправедности као и сви остали грешници. 
Увиђамо да се сопственом добротом и побожношћу никад не 
бисмо спасли, већ само неизмерном Божјом милошћу.“ – Христове 
очигледне поуке, 129.

ц. Шта Бог жели да учини за нас када увидимо право стање 
свог срца? Исаија 1:18; Језекиљ 18:31; 36:26.

„Хоћете ли Му допустити да се правда с вама? Хоћете ли Му 
поверити бригу о својој души као верном Створитељу? Дођите 
дакле и почните живети у светлости Његовог лица, молећи се попут 
Давида: 'Покропи ме исопом, и очистићу се; умиј ме, и бићу бељи 
од снега' (Псалам 51:7). Вером оперите срце Христовом крвљу, 
јер само га она може учинити бељим од снега. Али ви кажете: 
'Остављање мојих идола сломиће ми срце.' То остављање свега 
како бисте задобили Бога представљено је падом и разбијањем на 
Стени. Стога се одреците свега за Њега; јер ако нисте сломљени, 
безвредни сте.“ – Одабране поруке 1, 315.
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Среда,  28. новембар

4. ХОДИТИ ПО ДУХУ

а. Како је могуће живети животом победе? Римљанима 8:1-4; 
Галатима 5:16.

„Наша будућа вечна срећа зависи од тога да ли ће наша људска 
природа, са свим својим способностима и силама, бити доведена у 
послушност Богу, под контролу Божанства...

„Кроз моралну снагу коју је Христос подарио човеку, можемо 
одати хвалу Богу који нас је учинио подеснима за наследство 
са светима у светлости. Кроз Исуса Христа сваки човек може 
извојевати победу за себе, у особености свог карактера.“ – That I 
May Know Him, p. 291.

б. Како ће хришћанин живети док је под вођством Светог 
Духа? Галатима 2:20.

„Онај који највише воли Исуса учиниће највише добра. Нема 
границе корисности човека који, одрекавши се својих себичних 
жеља, отвара пут да Свети Дух делује на његово срце и живи 
животом потпуно посвећеним Богу. Ако су људи вољни да се 
подвргну потребној дисциплини не жалећи се и не сустајући на 
путу, Бог ће их учити непрекидно, из дана у дан. Он чезне за тим 
да испољи своју милост. Ако је Његов народ вољан да уклони 
препреке, Он ће излити воду спасења да обилно потече људским 
каналима.“ – Жеља векова, 227. 

ц. Шта је кључно средство којим се Свети Дух служи да очисти 
наше срце? 1. Петрова 1:22,23.

„Свети списи представљају велику покретачку снагу за 
преображај карактера. Христос се молио Оцу: 'Освети их истином 
својом; реч је Твоја истина' (Јован 17:17). Реч Божја, ако се 
проучава и слуша, може снажно да делује на срца потискујући 
све несвете особине. Свети Дух долази да нас осведочи о нашој 
грешности, а вера која се буди у срцу делује кроз Христову љубав 
и чини нас Њему сличнима у телу, души и духу. Тек тада нас Бог 
може употребити да Његову вољу вршимо. Сила која нам је споља 
дана делује изнутра, нагонећи нас да истину коју смо примили 
преносимо и на друге.“ – Христове очигледне поуке, 73.
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Четвртак,  29. новембар

5. ПРОМЕЊЕНО СРЦЕ, ПРОМЕЊЕН ЖИВОТ

а. Која промена ће бити очигледна у животу обраћене особе? 
Како Свети Дух утиче на дела? Римљанима 8:13,14; Језекиљ 
36:27.

„Иако Божјег Духа не можемо да видимо, ми ипак знамо да Он 
својим утицајем осведочава и обраћа људе који су били мртви у 
преступима и гресима. Они који су били лакомислени и својеглави, 
постају озбиљни. Окорели се кају због својих греха, а они који нису 
имали вере, сада верују. Коцкари, пијанице, разуздани, постају 
поуздани, трезвени и чисти. Бунтовни и тврдоглави постају благи 
и слични Христу. Кад видимо ове промене у карактеру, можемо 
бити сигурни да је Божја сила која обраћа срца преобразила целог 
човека. Светог Духа нисмо видели, али смо видели доказ Његовог 
деловања на промењеном карактеру оних који су били тврдоврати 
и окорели грешници.“ – Евангелизам, 219.

б. Који корак Бог жели да начинимо, како бисмо показали да 
смо прихватили ново срце које нам је Он понудио? Дела 
2:38; 22:16.

_______________________________________________________________________

„Човек бањом прерођења поново ужива Божју наклоност. 
Крштење је било сахрањивање с Христом у води слично Његовој 
смрти, приказујући да су сви који се кају због преступа Божјег 
закона очишћени деловањем Светог Духа. Крштење приказује 
истинско обраћење обновом Светог Духа.“ – Тhe Faith I Live By, 143.

Петак,  30. новембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Када једино можемо другима достојно представити Христа?
2. Зашто нам је потребан укор? Ако је наше срце просветљено 

Светим Духом, како ћемо реаговати на укор?
3. Шта ће нам се догодити док посматрамо Христа у Његовој чистоти 

и узвишености?
4. Шта нам се дешава када нам је ум обновљен Светим Духом?
5. Како знамо да је Дух Свети деловао на нечији живот?
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Лекција 10   Субота   8. децембар 2018.

Поука из чокота
„Тиме ће се Отац мој прославити, да род многи родите; и бићете 

моји ученици.“ – Јован 15:8.

„Бог жели да кроз вас испољава своју светост, доброту и милост – 
обележје Његовог карактера. Ипак, Спаситељ не наређује ученицима да 
се муче да би уродили плодом. Он им каже да у Њему остану.“ – Жеља 
векова, 657.

Предлажемо да прочитате: Жеља векова, 653-658.

Недеља,  2. децембар

1. ЈА САМ ПРАВИ ЧОКОТ

а. Којом сликом се Исус користио како би описао духовни однос 
између себе, Оца и ученика? Јован 15:1.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Христос) се послужио сликом чокота како бисмо се, гледајући 
га, сетили Његових драгоцених поука. Ако се правилно протумачи, 
природа је огледало божанске моћи.

„Христос је указао на чокот и његове гране: Ја вам пружам ову 
поуку како бисте схватили мој однос према вама, и вашу повезаност 
са мном.“ – The Upward Look, p. 182.

б. Која библијска поука је повезана са чокотом? Псалам 80:8,9.
_______________________________________________________________________

„Јевреји су одувек сматрали да је чокот најплеменитија садница 
и да је симбол свега што је снажно, изврсно и плодоносно. Израиљ 
је био приказан као чокот који је Бог засадио у обећаној земљи. 
Своју наду на спасење Јевреји су заснивали на својој вези са тим 
чокотом. Али Исус каже: Ја сам прави чокот. Немојте мислити 
да ћете захваљујући својој вези са Израиљем постати учесници 
у животу Божјем и наследници Његових обећања. Само се кроз 
Мене добија духовни живот.“ – Жеља векова, 654.
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Понедељак,  3. децембар

2. МОЈ ОТАЦ ЈЕ ВИНОГРАДАР

а. Којој поуци о зависности нас учи чокот, кроз Христов 
пример? Јован 5:19; 14:10.

„Уместо да изабере љупку палму, величанствени кедар или 
снажни храст, Исус је, да би симболично приказао себе, узео чокот 
који се превија тражећи ослонац. Палма, кедар и храст могу сами 
стајати. Њима није потребна никаква подршка. Али чокот, да би 
своје лозе усмерио ка небу и сунцу, мора имати неки ослонац. Тако 
се Христос у свом људском обличју ослањао на божанску силу.“ – 
Жеља векова, 654.

б. Колико је поверење имао Христос да ће Отац задовољити све 
Његове потребе? Јован 5:30; 1. Петрова 5:7.

„Христос је толико био одбацио сваку сенку себичности да није 
правио никакве планове за себе. Он је прихватио планове које је Бог 
одредио за Њега, а Отац је из дана у дан откривао своје намере.“ – 
Жеља векова, 188.

„Када се Исус пробудио да се супротстави бури, био је савршено 
миран. У Његовим речима и у Његовом изгледу није било ни трага 
страха, пошто у Његовом срцу није било страха. Али Он тада није 
располагао силом свемоћи. Није био миран као 'Господар земље, 
мора и неба.' Он се те силе одрекао, рекавши: 'Ја не могу ништа 
чинити сам од себе' (Јован 5:30). Уздао се у Очеву моћ. Мир Му је 
дала вера у Божју љубав и бригу – и сила те речи која је умирила 
буру била је сила Божја.“ – Жеља векова, 318.

ц. Чему нас поука о чокоту учи о Очевом карактеру? Ис. 27:2,3.

„На бреговима Палестине је наш небески Отац засадио божански 
Чокот, а сам Он је виноградар. Лепота тог Чокота привукла је 
многе и они су признали да је Он заиста божанског порекла. Али је 
јеврејским поглаварима Он изгледао 'као корен из суве земље.' Они 
су Га ишчупали, изломили и бацили под своје грешне ноге. Њихова 
је намера била да Га заувек униште. Али небески Виноградар никад 
није изгубио из вида свој 'мили сад.' И кад су људи сматрали да су 
Га уништили, Он Га је узео и поново засадио са друге стране зида. 
Чокот се више није видео. Био је скривен од сурових напада људи. 
Али Му 'се огранци раширише сврх зида.' Они су представљали 
Чокот.“ – Жеља векова, 655.
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Уторак,  4. децембар

3. ВИ СТЕ ГРАНЕ

а. Шта је свакој грани потребно КАКО би расла и доносила 
род? Јован 15:5.

„Ово духовно сродство може се успоставити само посредством 
личне вере. Таква вера, с наше стране, мора се одржавати у потпуној 
оданости, савршеном поверењу и потпуној посвећености. Своју 
вољу морамо у потпуности потчинити вољи Божјој, а своја осећања, 
жеље, интересе и своју част ставити у службу царству Христовом 
и интересима Његовог дела; стално морамо примати Христову 
милост и одавати Му дужну захвалност.“ – 5. Сведочанство, 211.

„Трајност јединства са Христом постиже се само живом вером; 
свако друго јединство мора пропасти. Христос је прво изабрао 
нас, плативши наше искупљење неизмерном ценом; и сваки прави 
верник бира Христа као првог и последњег и најбољег у свему. Али 
за такво јединство нешто се мора и жртвовати. Охоло биће, да би 
ушло у такво јединство, мора да се понизи. Сви који улазе у такву 
заједницу морају осећати да им је искупљење крвљу Христовом 
заиста неопходно. Реформу и промену они морају да отпочну у свом 
срцу. Своју вољу они морају потчинити вољи Божјој. Они морају 
да се боре не само са спољним него и са унутрашњим тешкоћама. 
Морају да прођу кроз мучни процес одвајања исто тако као и кроз 
процес припајања. Да бисмо дошли у јединство с Христом морамо 
победити охолост, себичност, таштину, љубав према свету – грех у 
сваком његовом облику. Разлог што је хришћански живот за многе 
тако жалосно мучан и тежак, што су тако нестални и колебљиви 
управо је у томе што они покушавају да се припоје Христу, док 
нису претходно раскинули са својим вољеним идолима.“ – 5. 
Сведочанство, 213.

б. Како Христос борави у нама? Јован 15:7; 14:16-18,23.

„Својом речју, 'која је Господ свима', Христос живи у својим 
ученицима. То је она иста животна веза која је симболично 
приказана узимањем Његовог тела и Његове крви. Христове речи 
су дух и живот. Прихватајући те речи, ми примамо живот Чокота. 
Онда живимо 'о свакој речи која излази из уста Божјих' (Матеј 
4:4).“ – Жеља векова, 657.

„Када смо тако уједињени с Христом, Његове речи остају у нама 
и ми се не руководимо грчевитим осећањима него начелом које 
живи и трајно остаје у нама. Речи Христове морамо високо ценити, 
о њима стално размишљати и чувати их као највећу драгоценост у 
свом срцу.“ – 4. Сведочанство, 336.
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Среда,  5. децембар

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У БОЖАНСКОЈ ПРИРОДИ

а. Шта ће се догодити док се хранимо Божјом Речју, поштујући 
њена начела у свом животу? Јован 17:17; 1. Петрова 1:22,23; 
2. Петрова 1:4.

„Кад се хране Његовом речју, људи увиђају да је она дух и живот. 
Реч уништава оно што је урођено, земаљску природу, и даје нови 
живот у Христу Исусу. Свети Дух долази души као Утешитељ. 
Помоћу Његове милости која преображује, у ученику се огледа 
Божји лик, и он постаје ново биће. Љубав долази на место мржње, 
а срце прима божанску сличност.“ – Жеља векова, 375.

„Молите се да силна енергија Светог Духа, са свом својом 
оживљујућом, обнављајућом и преображујућом силом, попут 
електричног шока потресе грехом паралисану душу таквом снагом, 
да сваки нерв затрепери новим животом и да цело људско биће 
из његовог духовног мртвила и земаљске чулности врати у стање 
духовног здравља. Тако ћете постати учесници у божанској природи, 
избегнувши изопаченост која преплављује свет због задовољавања 
чулних пожуда; и у вашој души одражаваће се обличје Онога чијим 
ранама се исцелисте.“ – 5. Сведочанство, 247.

б. Каква ће бити природа гране животно повезане са чокотом? 
Римљанима 11:16; 6:22.

„Повезаност чокота са лозом, рекао је (Христос), представља 
везу коју ћете непрекидно одржавати са Мном. Калем се припоји 
на живи чокот, и влакно по влакно, жилу по жилу, ураста у чокот. 
Живот чокота постаје живот лозе, тако душа, мртва услед преступа 
и греха, добија живот кроз везу са Христом. Та веза се ствара вером 
у Њега као у личног Спаситеља. Грешник уједињује своју немоћ 
са Христовом снагом, своју празнину са Христовим обиљем, своју 
слабост са Христовом непролазном моћи. Он тада добија Христов 
ум. Примивши људску природу, Христос је дошао у додир са 
нашим људским особинама да бисмо ми могли доћи у додир са 
Његовим божанским својствима. На тај начин преко Светог Духа 
човек постаје учесник у божанској природи, и бива примљен 'у 
Љубазноме.'“ – Жеља векова, 655.

„Док одржавамо тако присну повезаност са Христом, Он 
преузима на себе наше грехе, а нама приписује своју праведност. 
С Њим се поступа као са кривцем нас ради, да бисмо Његовим 
заслугама ми били оправдани пред Богом.“ – 5. Сведочанство, 212.
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Четвртак,  6. децембар

5. РОДИТИ МНОГИ РОД

а. Колико стална мора да буде наша веза са Христом кроз 
Светог Духа? Јеврејима 3:14.

_______________________________________________________________________

„То није никакав случајан додир, никаква пролазна веза. Лоза 
постаје саставни део живог чокота. Из корена се неометано и 
непрекидно преносе у лозу живот, снага и плодност. Ако се одвоји 
од чокота, лоза не може живети. Исто тако, рекао је Исус, ви не 
можете живети одвојено од Мене. Живот који сте добили од Мене 
може се одржати једино непрекидном заједницом са Мном. Без 
Мене не можете савладати ниједан грех, не можете се одупрети 
ниједном искушењу.“ – Жеља векова, 655.

б. Шта ће се спонтано појавити у животу гране животно 
повезане са чокотом? Јован 15:8; Галатима 5:22,23.

„Бити у Христу значи живу, озбиљну, освежавајућу веру која 
ради кроз љубав и чисти душу. То значи стално примање Христовог 
духа, живот безрезервне предаје Његовој служби. Тамо где постоји 
ово једин¬ство, појавиће се добра дела. Живот чокота показаће 
се у мири¬сном воћу на лозама. Стално снабдевање Христовом 
милошћу благо¬словиће вас и учинити вас благословом, док не 
будете могли рећи с Павлом: 'С Христом се разапех. А ја више не 
живим, него живи у мени Христос' (Галатима 2:19,20).“ – That I May 
Know Him, p. 132.

„Кад живимо вером у Сина Божјег, плодови Духа ће се огледати 
у нашем свакодневном животу и ниједан од њих неће нам 
недостајати.“ – Жеља векова, 656.

Петак,  7. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како једино примамо духовни живот?
2. Чему нас чокот учи о поверењу које можемо имати у Бога?
3. Који је један од разлога што хришћански живот сматрамо тако 

тешким?
4. Како једино можемо бити учесници у животу чокота?
5. Шта је неопходно како би хришћанин донео многи род?
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Лекција 11    Субота   15. децембар 2018.

Искуство раног дажда
„Него ћете примити силу кад сиђе Дух Свети на вас; и бићете 

ми сведоци у Јерусалиму и по свој Јудеји и Самарији и тја до краја 
земље.“ – Дела 1:8.

„Нарочита сила Светог Духа пратила је апостоле који су били сведоци 
Христовог распећа, васкрсења и вазнесења – тих значајних истина које 
треба да представљају наду Израиља.“ – Рани списи, 212.

Предлажемо да прочитате: Дела апостола, 25-34.

Недеља,  9. децембар

1. НОВА ЕТАПА У ЖИВОТУ УЧЕНИКА

а. Опиши држање верника након Исусовог вазнесења. Дела 
1:12; Лука 24:50-53.

_______________________________________________________________________

„Кад су се ученици с Маслинске горе вратили у Јерусалим, људи 
су их посматрали, очекујући да ће на њиховим лицима опазити 
тугу, забуну и пораз, али су видели израз радости и тријумфа. 
Ученици сад нису туговали над разочараним надама. Они су 
видели Спаситеља како се узноси на небо и у њиховим ушима 
стално су оџвањале речи обећања које им је упутио при растанку.“ 
– Дела апостола, 25.

б. Шта су они жељно ишчекивали и колико дуго је требало да 
се задрже у Јерусалиму? Дела 1:4,5.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„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: 'И 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.
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Понедељак,  10. децембар

2. ВАЖНОСТ АДЕКВАТНЕ ПРИПРЕМЕ

а. Како су се ученици припремали за то време чекања? Дела 
1:14.

„Покоравајући се речи свог Учитеља, ученици се сакупише 
у Јерусалиму да чекају на испуњење Божјег обећања. Ту су 
провели десет дана у дубоком испитивању срца. Изгладили су све 
размирице и присно су се сјединили у хришћанском братству.“ – 8. 
Сведочанство, 16.

„Док су чекали на испуњење Христовог обећања, ученици су 
скрушена и смерна срца, у истинском покајању, признали своје 
неверство. Сећајући се речи које им је Христос упутио пре своје 
смрти, они су потпуније схватили њихов смисао.“ – Дела апостола, 26.

б. Шта често спречава истинско јединство у цркви? Приче 
13:10; 1. Јованова 2:16.

„Морамо одбацити сваку самодовољност, егоизам и охолост 
властитих мишљења. Морамо приступити Исусовим ногама и 
учити од Онога који је кротког и понизног срца.“ – Одабране поруке 
1, 397.

„Већина тешкоћа би за пет минута била отклоњена кад не би 
било охолости и себичности.“ – Рани списи, 131.

ц. Шта се догодило када су се ученици почели понашати у 
складу са Исусовим упутствима и одбацили све разлике? 
Дела 2:1,2.

„На ученике који су чекали и молили се, Дух се спустио у таквој 
пунини да је допро до сваког срца. Онај који нема ни почетка ни 
краја открио се у великој сили својој Заједници. Било је то као да 
се та сила вековима уздржавала и као да се сад небо радује што 
може излити на Заједницу обиље благодати Духа Светога. И под 
деловањем Светог Духа речи покајања и исповести помешаше се 
с песмама хвале за опроштене грехе. Чуле су се речи захвалности 
и пророчанства као да се цело небо спустило да би видело и одало 
заслужно поштовање мудрости и неупоредиве и недокучиве 
љубави. Апостоли задивљени ускликнуше: 'У том се показа љубав.' 
Они су прихватили дар који им је пружен.“ – Дела апостола, 27.
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Уторак,  11. децембар

3. БОЖАНСКА ПОТВРДА

а. Коју нарочиту способност је Господ доделио ученицима? 
Дела 2:3,4.

_______________________________________________________________________

„Свети Дух, примивши облик пламених језика, сишао је на 
окупљене. То је био прикладан симбол дара који је тада дат 
ученицима и који их је оспособио да правилно и течно говоре 
језике који су им до тада били потпуно непознати. Појава пламена 
приказивала је усрдну ревност с којом ће ученици радити и силу 
која ће пратити њихово дело.“ – Дела апостола, 28.

б. Које чудо је доказало да их Бог води? Дела 2:5-12.

„У скупу су били заступљени сви познатији језици света. То 
шаренило језика представљало би велику сметњу за проповедање 
јеванђеља и Бог је зато на чудесан начин надокнадио овај недостатак 
апостола. Свети Дух је учинио за њих оно што они сами не би могли 
постићи за време целог свог живота. Сад су могли да проповедају 
истине јеванђеља и у другим земљама, служећи се савршено 
језиком оних за које су се залагали. Тај чудесни дар представљао је 
за свет непобитан доказ да мисија која им је поверена заиста носи 
печат неба. Од тог тренутка је језик ученика био чист, једноставан и 
јасан, било да су говорили матерњим или неким страним језиком.“ 
– Дела апостола, 28.

ц. Шта нам Бог каже о дару говора различитим језицима? 1. 
Коринћанима 14:27,28,33. Какав фалсификат овог дара се у 
данашње време може наћи?

„Поједини... имају и неке, наводно, Богом дане дарове. Они 
фрфљају неке неартикулисане гласове које називају страним 
језицима, а који су потпуно неразумљиви не само људима него 
и Господу и целом небу. Ове дарове измишљају људи и жене, 
потпомогнути од великог обмањивача. Фанатизам, лажно узбуђење, 
неразумљиве језике и дизање галаме, они сматрају даровима које 
је Бог поставио у Заједници. На тај начин су још неки увучени у ту 
заблуду, и плодови свега тога нису добри. 'По родовима њиховим 
познаћете их.'“ – 1. Сведочанство, 372.
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Среда,  12. децембар

4. ИСПУЊЕНО ПРОРОЧАНСТВО

а. Који догађај је претходио изливању силе Светог Духа на 
ученике? Како је о томе Давид пророковао? Дела 2:32-36; 
Псалам 110:1.

_______________________________________________________________________

„Само Христово вазнесење на небо представљало је знак да ће 
Његови следбеници примити обећани благослов. Управо то су они 
и очекивали пре него што су приступили своме делу. Вративши 
се поново на небо, Христос је био свечано устоличен уз најдубље 
поштовање и обожавање од стране свих небеских анђела. Чим се 
завршио овај обред, Свети Дух је сишао у обилним млазевима на 
ученике, и Христос је заиста прослављен славом коју је имао с 
Оцем од постања света. Излив Светог Духа на дан Педесетнице 
представљао је саопштење неба да је обављено устоличење 
Искупитеља. Он је, према датом обећању, послао с неба Утешитеља 
својим следбеницима као знак да је Он, у својству свештеника 
и цара, примио сву власт на небу и на земљи и да је овде заиста 
Помазаник над својим народом.“ – Дела апостола, 27, 28.

б. Какве су биле последице Петрове ватрене проповеди на дан 
Педесетнице? Дела 2:37.

„Неки од оних који су слушали апостоле лично су суделовали 
у суђењу и погубљењу Христовом. Њихови гласови су се мешали 
са дреком убилачке руље која је тражила да Он буде распет. Кад су 
Исус и Варава стајали пред њима у судници и кад је Пилат питао: 
'Кога хоћете да вам пустим?' (Матеј 27:17) – они су викали: 'Не 
овог, него Вараву' (Јован 18:40). Кад им је Пилат предао Христа 
говорећи: 'Узмите га ви и распните, јер ја не налазим на њему 
кривице' (Јован 19:6); 'Ја нисам крив у крви овог праведника', – 
они су викали: 'Крв његова на нас и на децу нашу' (Матеј 27:24,25).

„Сад су слушали како ученици тврде да је тај кога су они распели 
у ствари Син Божји. Свештеници и поглавари су дрхтали. Народ је 
био убеђен и обузет болом. 'Ражали им се у срцу, и рекоше Петру и 
осталим апостолима: Шта ћемо чинити, људи браћо?' Међу онима 
који су слушали ученике било је побожних Јевреја искрених у свом 
веровању. Сила која је пратила ове речи говорника убедила их је да 
је Исус заиста био Месија.“ – Дела апостола, 30, 31.
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Четвртак,  13. децембар

5. ВЕЛИЧАНСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ

а. Како је Петар одговорио на искрено питање народа? Дела 
2:38,40.

_______________________________________________________________________

„Покајте се, покајте се, била је вест Јована Крститеља која је 
оџвањала у пустињи. Христова порука људима гласила је: 'Ако 
се не покајете, сви ћете тако изгинути' (Лука 13:5). Апостоли су 
такође добили налог да људима на целоме свету проповедају да 
треба да се покају.“ – Евангелизам, 142, 143.

б. Ког силног догађаја су ученици били сведоци? Дела 2:41.

„Том незаборавном приликом многи од оних који су се до сада 
ругали идеји да је тако скромна особа попут Исуса заправо Божји 
Син, постали су убеђени у истину и признали су Га као свог 
Спаситеља. Три хиљаде људи прикључило се цркви. Апостоли су 
говорили у сили Светог Духа; њихове речи нису се могле оспорити, 
јер су биле потврђене моћним чудима које су они учинили у 
изливању Божјег Духа.“ – The Story of Redemption, 245.

„Међутим, Божји Дух је кроз те доказе деловао на њихова срца 
божанском силом. Они су били попут оштрих стрела Свемогућега, 
осведочавајући их о њиховој страшној кривици у одбацивању и 
распињању Господа славе.“ – The Story of Redemption, 245.

Петак,  14. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Колико су дуго ученици били у храму, чекајући на изливање 
Светог Духа? Какво је било њихово држање?

2. Шта су ученици радили десет дана, док су чекали да Бог испуни 
своје обећање? Зашто је то било неопходно? Шта из овога можемо 
научити? 

3. Како је дар говора различитим језицима донео корист ученицима? 
4. Која група људи је била нарочито осведочена да је Исус Син Божји? 

Какво су питање они поставили?
5. Како је Свети Дух осведочио срца многих слушалаца, док су им 

апостоли проповедали?



62 Библијске лекције, октобар – децембар 2018.

Лекција 12   Субота   22. децембар 2018.

Обећање позног дажда
„Иштите од Господа дажда у време позног дажда, Господ ће 

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

„То освежење или силу Божју примиће само они који се припреме за 
то вршећи задатак који им је Бог одредио, то јест, чистећи се од сваке 
прљавштине тела и духа, и усавршавајући светост у страху Божјем.“ – 1. 
Сведочанство, 553.

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

Недеља,  16. децембар

1. СТАЛНО ПОДСЕЋАЊЕ НА СТРАЖЕЊЕ

а. У ком периоду светске историје ми живимо? 1. Јованова 
2:18; Матеј 24:4-14,33.

_______________________________________________________________________

„Дан пробе и пречишћавања управо је пред нама. Знаци 
најпотреснијег карактера који се појављују у поплавама, у 
орканима, ураганима, провалама облака, у несрећама на копну 
и мору, гласно говоре да се крај свему заиста приближио. Казне 
Божје похађају свет да би се људи пробудили и постали свесни 
чињенице да се Христов долазак нагло приближује.“ – The Review 
and Herald, November 8, 1892.

б. На које знаке апостол Павле указује? 2. Тимотију 3:1-5.
_______________________________________________________________________

„Насиље и злочини сваке врсте преплављују свет и сотона 
користи сва могућа средства да би учинио популарним злочине и 
најниже пороке... Тако се ум (младих) систематски привикава на 
присност са грехом. Живот изопачених и порочних људи износи 
им се сваког дана у привлачним часописама и све што може да 
изазове радозналост и да пробуди животињске страсти приказује 
им се у узбудљивим и потресним причама.“ – 3. Сведочанство, 438.
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Понедељак,  17. децембар

2. УСЛОВИ ЗА ПРИМАЊЕ ПОЗНОГ ДАЖДА

а. Који је нарочити дар Бог обећао за последње дане? Јоило 2:28,29.

„Пре него што се на земљу сруче последње Божје казне у 
Његовом народу ће доћи до таквог буђења и оживљавања првобитне 
побожности какво се није видело од времена апостола. На Божју 
децу излиће се Његов Дух и сила.“ – Велика борба, 413.

„Дошло је време када морамо очекивати да ће Господ учинити 
велике ствари за нас. Наши напори не смеју попустити ни ослабити. 
Треба да растемо у милости и у познавању Господа. Пре него што 
се дело заврши и запечаћење Божјег народа буде приведено крају, 
примићемо изливање Божјег Духа. Небески анђели налазиће се у 
нашој средини.“ – Одабране поруке 1, 107.

„Премда је ово Јоилово пророчанство имало своје делимично 
испуњење у данима апостола, ми живимо у времену кад испуњење 
овог пророчанства треба још очевидније да се испољи у искуству 
народа Божјег. Он ће на припаднике свог народа излити обиље 
свога Духа тако да ће они постати блистава светлост у моралној 
тами света; и та велика светлост биће пренета у све крајеве света.“ 
– Коментари библијских текстова, 398.

б. Шта је неопходно како бисмо примили позни дажд? 1. 
Петрова 1:13-17; 2. Петрова 1:2-8.

„Позни дажд који чини да земаљска жетва сазри, представља 
духовну милост која припрема цркву за долазак Сина човечијег. 
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.

„Прво мора да буде 'трава, потом клас, па онда зрно испуни 
пшеницу у класу.' Тако мора да се стално развија и расте живот 
једног хришћанина и да стално напредује његово хришћанско 
искуство. То је оно што треба да тражимо са жарком жељом, да 
бисмо науку Христа нашег Спаситеља учинили вредном дивљења.“ 
– Сведочанство за проповеднике, 463. 

„Све оне који искрено желе да Му служе, Бог може да задахне 
новим животом... Господ нека помогне припадницима свога народа 
да очисте храм душе од сваке прљавштине, и одржавају тако тесну 
везу са Њим да би могли примити позни дажд кад дође време да се 
он излије.“ – Коментари библијских текстова, 600. 
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Уторак,  18. децембар

3. ПРИПРЕМА У РАНОМ ДАЖДУ

а. Шта рани дажд треба да учини за сваког верника? Дела 3:19,20.

„Многи су у великој мери занемарили да приме рани дажд. Због 
тога нису стекли сва она преимућства која Бог осигурава раним 
даждом. Очекивали су да ће позни дажд надокнадити оно што је 
било пропуштено. Они планирају да отворе своја срца тада кад се 
милост излије богатије и потпуније. Али такви чине ужасну грешку. 
Дело које је Бог започео у људском срцу давањем свог видела и 
познања истине мора стално да напредује. Сваки појединачно мора 
да схвати своју личну потребу. Срце мора да се испразни од сваке 
прљавштине и да се очисти да би било приуготовљено за стан 
Светоме Духу. Признање и напуштање греха, искрена молитва и 
предање Богу, то је ученике припремило за изливање Светога Духа 
на дан Педесетнице. Исто тако, само у још већој мери, мора да се 
учини и данас.“ – Сведочанство за проповеднике, 464.

„Кад се осетимо беспомоћним морамо искористити сваку 
прилику која нам се пружа како бисмо дошли до новог искуства. 
Као што биљка пушта корен у земљу, тако и ми морамо бити дубоко 
укорењени у Христу. Као што биљка прима зраке сунца, росу и 
кишу, тако и ми своје срце морамо отворити утицају Светог Духа.“ 
– Христове очигледне поуке, 47.

б. Који озбиљан позив нам Исус упућује? Марко 13:33.

„Немам одређено време о којем могу говорити везано уз тренутак 
изливања Светог Духа – када ће се моћни анђео спустити с неба и 
ујединити с трећим анђелом како би довршили дело за овај свет; 
моја порука јесте да наша једина сигурност лежи у спремности 
за примање освежења с неба, имајући притом уређене и упаљене 
светиљке.“ – Одабране поруке 1, 184.

„Вест трећег анђела прераста у гласну вику; не смете 
занемаривати садашње дужности, а да још увек сматрате како 
ћете једном у будућности примити велике благослове када ће се, 
без и најмањег вашег учешћа, догодити дивно пробуђење... Данас 
треба да очистите своје судове како би били спремни за росу с 
неба, спремни за изливање позног дажда. Позни дажд ће доћи и 
благослов од Бога испуниће сваку душу која је очишћена од сваке 
поганштине. Наш посао данас је да покоримо Христу своје душе, 
како бисмо били спремни за времена одмарања од лица Господњега 
– спремни за крштење Духом Светим.“ – Евангелизам, 527.
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Среда,  19. децембар

4. САДА ЈЕ ВРЕМЕ!

а. Који позив нам се данас упућује? Осија 10:12; Матеј 24:44; 
1. Јованова 3:3.

„Господ ће ускоро доћи и морамо се припремити да Га дочекамо 
у миру. Морамо одлучити да учинимо све што је у нашој моћи да 
пренесемо светлост онима који су око нас. Немојте бити тужни, 
него радосни и увек имајмо пред очима Господа нашега Исуса 
Христа. Он ускоро долази и морамо бити спремни да дочекамо 
Његову појаву. О, како ће бити славно кад Га будемо видели и кад 
будемо поздрављени добродошлицом као они које је Он искупио!“ 
– 8. Сведочанство, 270.

„Господ долази, и ми морамо бити спремни! Свакога тренутка ја 
тражим Његову милост – желим хаљине Христове правде. Морамо 
понизити своју душу пред Богом као никад раније, доћи у подножје 
крста, и Он ће ставити речи у наша уста да можемо говорити за 
Њега, хвалу Богу нашем... Зар Га нећемо пустити да вером борави 
у нашем срцу? Зар се нећемо безрезервно предати Богу?“ – The 
Review and Herald, March 4, 1890.

„Дан за даном треба да тражимо просветљење Божјим Духом, 
како би Он могао извршити своје дело на души и карактеру. 
О, колико је времена узалуд потрошено придавањем пажње 
безначајним стварима.“ – Одабране поруке 1, 184.

б. Шта можемо научити од ране хришћанске цркве? Дела 1:14; 
4:32.

„Треба запазити да се Дух излио на ученике тек кад су се потпуно 
сјединили, тек кад су престали да се боре за највише место. 
Постали су једнодушни. Све несугласице су биле одстрањене. И 
кад су примили силу Духа, сви су износили исто сведочанство...

„Тако може бити и данас. Хришћани треба да одбаце све 
размирице и да се предају Богу ради спасавања изгубљених. Нека 
се у вери моле за обећани благослов и он ће доћи. Изливање Духа у 
данима апостола било је 'рани дажд', и резултат је био величанствен. 
Али ће 'позни дажд' бити још обилнији. Шта је обећано онима који 
живе у овим тешким последњим данима? – 'Вратите се ка граду, 
сужњи, који се надате, још ти и данас јављам да ћу ти платити 
двојином' (Захарија 9:12). 'Иштите од Господа дажда у време 
позног дажда, Господ ће пустити муње, и даће вам изобила дажда 
и свакоме траве у пољу' (Захарија 10:1).“ – 8. Сведочанство, 22, 23.
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Четвртак,  20. децембар

5. БОЖЈИ НАРОД У ПРИПРАВНОСТИ

а. Који нам хитан позив упућује Павле? Римљанима 13:11,12.

„Сад је време да се пробудимо и да одлучним напорима 
изграђујемо складан хришћански карактер... Положај у којем се 
налазимо очекујући појаву нашег Спаситеља изискује да будно 
стражимо више него икад. Свет се налази у великој духовној тами. 
'Али ви, браћо', каже апостол, 'нисте у тами да вас тај дан као лупеж 
затече.' Божја је намера одувек била да таму претвори у светлост, 
тугу у радост, а малаксалост у одмор и спокојство за душе које на 
то чежњиво чекају.“ – 5. Сведочанство, 199, 200.

б. Шта ће бити одлика Божјег народа у последњим данима? 
Јован 13:34,35; 1. Јованова 3:14.

„Ако Христос живи у нама ми ћемо Његову несебичну љубав 
показивати према свима са којима долазимо у додир. Када видимо 
људе и жене којима је потребно указати саосећање и помоћ, не 
треба да питамо: ‘Јесу ли они достојни?’, него: ‘Како и у чему могу 
да им помогнем?’...

„Онај који је свој живот дао за искупљење рода људског види 
у сваком људском бићу цену која превазилази сваку земаљску 
вредност. Само кроз тајну и славу крста можемо да наслутимо како 
високо Он цени сваку поједину душу.“ – Здравље и срећа, 138.

„Љубав према Христу, љубав према браћи у вери, биће 
сведочанство свету да смо били са Исусом и да смо се научили од 
Њега. Тада ће порука трећег анђела прерасти у гласан поклич, и цела 
земља биће осветљена славом Господњом.“ – 6. Сведочанство, 371.

Петак,  21. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Зашто Бог дозвољава да се дешавају толике природне катастрофе?
2. Шта је Божја намера у изливању свог Духа на свој народ?
3. Шта значи примити рани дажд, И како нас то припрема за примање 

позног дажда?
4. Како се можемо припремити да у миру дочекамо Исуса?
5. Које духовно стање ће открити да смо спремни за позни дажд?
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Лекција 13   Субота  29. децембар 2018.

Залог нашег наследства
„Кроз ког и ви, чувши реч истине, јеванђеље спасења свог, у коме 

и веровавши запечатисте се Светим Духом обећања, који је залог 
наследства нашег за избављење течевине на хвалу славе Његове.“ – 
Ефесцима 1:13,14.

„Помоћу Светог Духа, Бог врши моралну промену у животу својих 
следбеника, мењајући их у обличје Христово. Затим ће, када звук 
последње трубе доспе до ушију мртвих који спавају у Христу, они устати 
на нови живот, одевени у хаљине спасења.“ – The Upward Look, 78.

Предлажемо да прочитате: The Review and Herald, October 22, 1908.

Недеља,   23. децембар

1. ПРВО НАСЛЕЂЕ

а. Које је било наше божанско наслеђе приликом стварања? 1. 
Мојсијева 1:26,27; Исаија 43:7.

„Кад је Адам изашао из Створитељевих руку, био је по својој 
физичкој, менталној и духовној природи сличан своме Творцу. 
'Створи Бог човека по обличју свом' (1. Мојсијева 1:27); Божја 
намера је била да што дуже човек живи, потпуније открива овај 
лик – потпуније одсјајује славу Створитељеву.“ – Васпитање, 12.

б. Шта је такође било укључено у наше прво наслеђе? 1. 
Мојсијева 2:8.

„Ипак је Творац (светом пару) дао још један знак своје љубави, 
припремивши једну нарочиту – рајску башту која је имала да буде 
њихово пребивалиште... У средини врта стајало је дрво живота, 
надвишујући славом и лепотом сва остала стабла. Његови плодови 
су били слични златним и сребрним јабукама, и имали су моћ да 
продужују живот у бесконачност...

„Адаму и Еви је био дозвољен приступ дрвету живота. На 
чистом делу стварања није било никакве сенке греха или смрти.“ – 
Патријарси и пророци, 20.
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Понедељак,  24. децембар

2. ОБЕЋАНО СЕМЕ

а. Које су биле последице греха, и које милостиво обећање о 
искупљењу нам је Бог дао? Римљанима 3:23; 8:7,22; 1. 
Мојсијева 3:15.

„Међу нижим створењима Адам је стајао као краљ, и док је 
био веран Богу, сва природа је признавала његову власт; али кад је 
сагрешио, изгубио је ту власт. Дух побуне, којему је сам отворио 
врата, проширио се по целом животињском царству. Тако је не 
само живот човека, већ и природа животиња, шумско дрвеће, 
трава у пољу, цвеће, па и сам ваздух који је удисао – све је причало 
жалосну лекцију о познавању зла.“ – Васпитање, 21, 22.

„Грех је у човеку покварио Божју слику, готово ју је избрисао. 
Човекове физичке моћи су ослабиле, његова ментална способност 
се смањила, и његова духовна визија потамнела. Човек је постао 
подложан смрти.“ – Васпитање, 13.

„Кад је човек преступио Божји закон, његова природа је постала 
зла... Да се Бог није посебно умешао, сотона и људи би склопили 
савез против неба и уместо да гаји непријатељство према сотони, 
читав људски род би се придружио опозицији против Бога.“ – 
Велика борба, 449.

б. Ко је обећано Семе (потомак) које ће искупити човечанство и 
повратити нашу изгубљену власт? Галатима 3:16; Римљанима 
6:23.

„Међутим, Христос је, својом жртвом испаштања за грех, имао 
не само да искупи човека, већ и да му поврати изгубљену власт. Све 
што је први Адам изгубио, други је имао да поврати.“ – Патријарси 
и пророци, 44.

ц. Како је обећано Семе искупило људски род? Галатима 4:4-6; 
Јеврејима 2:14.

„Христос се није само претварао да је узео људску природу; Он 
ју је уистину и узео. Доиста је поседовао људску природу. 'Будући, 
пак, да деца имају тело и крв, тако и Он узе део у томе' (Јеврејима 
2:14). Он је био Маријин син; био је Давидов потомак по својој 
људској породици.“ – The Review and Herald, April 5, 1906.
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Уторак,  25. децембар

3. ОБЕЋАНО НАСЛЕЂЕ

а. Шта показује да је наследство обећано Авраму и његовим 
потомцима требало да буде вечно? 1. Мојсијева 17:8; Јеврејима 
11:9,10; 2. Петрова 3:13.

_______________________________________________________________________

„Речи су недовољне да изразе вредност бесмртног наслеђа.“ – 2. 
Сведочанство, 39.

б. Шта показује да наслеђе укључује целу обновљену земљу? 
Римљанима 4:13 (први део); Псалам 37:29.

„Дивна нова земља, са свом својом славом и лепотом биће вечно 
наслеђе спасених. 'А царство и власт и величанство царско под 
свим небом даће се народу светаца Вишњега', 'и држаће царство на 
век и довека' (Данило 7:27,18).“ – Рани списи, 318.

ц. Кроз кога једино можемо да се позивамо на то наслеђе и како? 
Галатима 3:29; Римљанима 4:13 (последњи део); 1. Петрова 
1:3-5.

„Христос мора бити темељ наших нада; јер једино кроз Њега 
ми можемо бити наследници вечног живота. Бесмртно наслеђе 
приказано нам је под одређеним условима. Ми не можемо да 
наследимо овоземаљске поседе изузев ако имамо тапију која је без 
мане, и наше право на наслеђе у будућем свету мора бити јасно 
доказано кроз беспрекорно звање. Услови по којима ће небеско 
наслеђе доћи јасно су откривени у Божјој Речи. Ми морамо доћи 
под одредбе савеза са Аврамом, чији су захтеви: 'А кад сте ви 
Христови, онда сте семе Авраамово, и по обећању наследници' 
(Галатима 3:29). Ако смо Христови, наше право на небеско наслеђе 
је без мане, и ускладу са захтевима завета милости. Захваљујући 
милости бићемо у могућности да своју службу и избор утврдимо, 
узимајући на себе Христову узвишеност у духу и карактеру. Нико 
ко није очишћен, оплемењен и посвећен неће добити право на 
небеско наследство. Радимо зато марљиво како бисмо своју службу 
и избор утврдили, и како би нам улаз у вечно царство нашег Господа 
и Спаситеља Исуса Христа био широм отворен.“ – The Messenger, 
May 10, 1893.
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Среда,  26. децембар

4. ЗАЛОГ НАШЕГ ВЕЧНОГ НАСЛЕДСТВА

а. На који начин је Свети Дух залог нашег вечног наследства? 
Ефесцима 1:13 (последњи део),14; 2. Коринћанима 1:22.

„'Кроз ког и ви, чувши реч истине, јеванђеље спасења свог, у 
коме и веровавши запечатисте се Светим Духом обећања, који је 
залог наследства нашег за избављење течевине на хвалу славе 
Његове' (Ефесцима 1:13). Шта представља печат Бога живога, који 
се ставља на чела Његовог народа? То је знак, невидљив за људске 
очи, обележје које могу да читају само анђели; јер анђео затирач 
мора да запази тај знак искупљења. На онима које Господ признаје 
за своје синове и кћери, та небеска бића виде знак крста са Голготе. 
Грех преступања закона Божјег уклоњен је. Они имају на себи 
свадбено рухо и верно се покоравају свим Божјим заповестима.“ – 
Manuscript Releases, vol. 21, p. 52.

„Апостол Павле упућује даље на 'избављење течевине на хвалу 
славе Његове' (Ефесцима 1:14). Бог је земљу створио да би била 
боравиште светих и срећних бића... Тај циљ ће се остварити тек 
онда када земља, обновљена силом Божјом и ослобођена греха, 
бола и патњи, постане вечно боравиште искупљених.“ – Патријарси 
и пророци, 45.

б. Шта данас треба да буде обновљено у припреми за вечно 
наслеђе? Римљанима 8:29.

„Узимајући на себе људску природу да би се могао спустити до 
највећих дубина људске патње и јада и да би могао уздићи човека, 
Христос је показао колико вреднује човечанство... Једино је кроз 
најмучнију борбу против сотониних сила Христос могао да оствари 
свој циљ – повратити скоро избрисан лик Божји у човеку, и ставити 
свој лични потпис на његово чело.“ – The Paulson Collection, p. 164.

„Као што восак приања за печат, тако и душа треба да прионе за 
Божји Дух и одражава Христов лик.“ – Maranatha, 227.

 „Душе које је сотона унизио и заробио морају бити искупљене 
Јеванђељем да би и оне могле да учествују у слободи Божјих синова. 
Божја намера није да нас ослободи од патње, која је неминовна 
последица греха, већ да нас спасе од самог греха. Изопачена и 
изобличена душа мора се очистити и преобразити да би могла да 
буде одевена у красоту 'Господа Бога нашег' (Псалам 90:17), 'једнака 
обличју Сина његовог' (Римљанима 8:29).“ – Reflecting Christ, p. 377.
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Четвртак,  27. децембар

5. ПРИМАЊЕ НАСЛЕДСТВА

а. Шта ће Бог и Христос учинити ако дозволимо Светом Духу 
да борави у нама? Римљанима 8:11; Јован 6:40.

_______________________________________________________________________

„Христос је постао једно у телу са нама зато да бисмо ми 
постали једно у духу с Њим. Захваљујући том јединству ми ћемо 
изаћи из гроба, не само зато што ће то бити испољавање Христове 
силе, него и зато што је кроз веру Његов живот постао наш живот. 
Вечни живот имају они који Христа виде у правој светлости и који 
Га приме у своје срце. Христос борави у нама преко Духа, а Дух, 
примљен у срце кроз веру, представља почетак вечног живота.“ – 
Жеља векова, 371 ,372.

б. Када ће се догодити искупљење нашег тела из смртног у 
бесмртно стање? Римљанима 8:23; Лука 21:28.

„(Христос) ће преобразити наше понижено тело, и учиниће га 
сличним своме прослављеном телу. Смртно, пропадљиво тело, 
лишено љупкости и опогањено грехом, постаје опет савршено, 
лепо и бесмртно. Све унакажености и недостаци остају у гробу. 
Пуштени опет к дрвету живота, откупљени ће у давно изгубљеном 
рају расти док не дорасту до потпуне висине људског рода у његовој 
првобитној лепоти. И последњи преостали трагови проклетства 
проузрокованог грехом биће уклоњени, а Христови верници ће се 
појавити у красоти Господњој, у слави нашега Бога и опет ће духом, 
душом и телом бити савршена слика свога Створитеља. О, дивног 
ли откупљења о коме се тако чежњиво вековима расправљало, које 
је тако дуго чекано, жудно жељено; али никада потпуно схваћено.“ 
– Велика борба, 568, 569.

Петак,  28. децембар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. По чијем лику смо створени, и које је било наше прво наслеђе?
2. Опиши Божји план за искупљење људског рода. 
3. Кроз кога једино можемо примити бесмртно наслеђе? Како?
4. На који начин је Свети Дух залог нашег вечног наследства?
5. Шта је укључено у обнављање нашег наслеђа?



72 Библијске лекције, октобар – децембар 2018.

Белешке
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26. Qpofefrbl! I Sam. 25,27-31. VI Sved. 374. Jovan 14,23-25. 
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28. Tsfeb! I Kor. 10,9-13. VI Sved. 376. Jovan 17,1-3. 
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1. Tvcpub! Ps. 71,19-24. Sunce zalazi u 15 59 
2. Ofefrb! II Tim. 3,1-5. VI Sved. 378. Jovan 17,8-11. 

3. Qpofefrbl! II Tim. 3,12-17. VI Sved. 379. Jovan 17,12-14. 

4. Vupsbl! II Tim. 4,1-5. VI Sved. 380. Jovan 17,15-19. 

5. Tsfeb! I Tim. 6,12-16. VI Sved. 381. Jovan 17,20-22. 

6. _fuwsubl! II Tim. 2,1-5. VI Sved. 382. Jovan 17,23-26. 

7. Qfubl! Titu 2,11-15. Sunce zalazi u 15 57 
8. Tvcpub! Ps. 73,23-28. Sunce zalazi u 15 57 
9. Ofefrb! Kol. 3,1-4.  VI Sved. 383. Mat. 25,1-5.

10. Qpofefrbl! Filib. 4,4-8. VI Sved. 384. Mat. 25,6-10. 

11. Vupsbl! Efesc. 6,11-18. VI Sved. 385. Mat. 25,10-15. 

12. Tsfeb! I Jov. 2,12-17. VI Sved. 386. Mat. 25,16-18. 

13. _fuwsubl! Jevr. 12,25-29. VI Sved. 387. Mat. 25,19-23. 

14. Qfubl! I Petr. 3,9-14. Sunce zalazi u 15 58 
15. Tvcpub! Ps. 77,1-8. Sunce zalazi u 15 58
16. Ofefrb! II Petr. 3,9-14. VI Sved. 388. Mat. 25,24-27. 

17. Qpofefrbl! I Sol. 4,15-18. VI Sved. 389. Mat. 25,28-30. 

18. Vupsbl! Otkr. 1,7-9. VI Sved. 390. Mat. 25,31-34. 

19. Tsfeb! Otkr. 3,10-12. VI Sved. 391. Mat. 25,35-40. 

20. _fuwsubl! Otkr. 7,1-4. VI Sved. 392. Mat. 25,41-46. 

21. Qfubl! Otkr. 6,14-17. Sunce zalazi u 15 59 
22. Tvcpub! Ps. 78,1-7. Sunce zalazi u 16 00 
23. Ofefrb! Otkr. 11,18.19. VI Sved. 393. Luka 10,1-5. 

24. Qpofefrbl! Otkr. 14,12-16. VI Sved. 394. Luka 10,9-12. 

25. Vupsbl! Otkr. 17,12-14. VI Sved. 395. Luka 10,13-16. 

26. Tsfeb! Otkr. 19,19-21. VI Sved. 396. Luka 10,17-20. 

27. _fuwsubl! Otkr. 21,1-7. VI Sved. 397. Marko 13,35-38. 

28. Qfubl! Otkr. 22,12-20. Sunce zalazi u 16 04 
29. Tvcpub! Is. 58,12-14. Sunce zalazi u 16 05 
30. Ofefrb! Djela 17,26-31. VI Sved. 398. Jovan 17,4-11. 

31. Qpofefrbl! Otkr. 14,12-16. VI Sved. 399. Kol. 2,6-10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 Библијске лекције, октобар – децембар 2018.

6. октобар 
Дар прве суботе за 
црквени пројекат 
Скофилд, Нови Јужни 
Велс, Аустралија
(страна 4)

3. новембар
Дар прве суботе 
– литература за 

мисионска поља
(страна 25)

1. децембар
Дар прве суботе за 
цркву у Мејдену, 
Нова Каролина, САД
(страна 46)

Дарови прве суботе


