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Колико смо близу рубу вечности? Тај податак није откривен смртном 
бићу, али ипак би се многи од нас сагласили да се последњи догађаји 
овоземаљске историје брзо приближавају – да је други долазак Христа 
у сили и слави пред вратима. Из тог разлога, ученици Суботне школе 
широм света проучаваће Поуке из Књиге Исуса Навина. Као што је 
верном Божјем слузи било поверено вођење народа у земаљски Ханан, 
тако смо и ми пред уласком у небески Ханан.

„Историја израиљског народа написана је за опомену и упутство 
нама, на које је дошао свршетак света. Они који буду стајали чврсто 
у вери у овим последњим данима и који ће коначно ући у небески 
Ханан, морају слушати речи упозорења које је Христос изговорио 
Израиљцима. Ове речи упућене су цркви у пустињи како би их Божји 
народ проучавао и слушао кроз све генерације, заувек. Искуство Божјег 
народа у пустињи биће искуство Његовог народа и у ово време.“ – The 
Upward Look, 232.

„Преко Израиља као свог народа Бог је желео да пружи познање своје 
воље. Његова обећања и претње, Његова упутства и укори, чудесно 
испољавање Његове силе међу њима и благословима за послушност 
и казнама за преступ и отпадништво – све то треба да послужи 
васпитању и развоју начелне религиозности међу народом Божјим све 
до свршетка века. Зато је важно да се упознамо са историјом синова 
Израиљевих и да помно размишљамо о Божјем поступању са њима.“ – 
Коментари библијских текстова, 101.

„Религија у данима Мојсија и Исуса Навина била је иста религија 
која се тражи и данас.“ – Коментари библијских текстова, 102.

„Божји закон и Његово царство требало је да обухвате целу земљу, и 
Његов народ је морао бити познат као народ живога Бога...

„Они никада не би знали за пораз, јер би у свакој борби био уз њих 
Онај ко је моћнији од сваког анђела.“ – Коментари библијских текстова, 
111.

„Наша вера и поуздање у Војводу нашег спасења морају се 
непрекидно одржавати. Морамо се покоравати Његовом налогу. 
Рушење јерихонских зидова било је само резултат покоравања 
Његовим наређењима.“ – The Review and Herald, July 12, 1887.

Нека нам Господ помогне да ове поуке примимо у срце док се 
марљиво припремамо за улазак у небески Ханан, милостиво вођени 
жртвом и снагом Војводе нашег спасења, Господа Исуса Христа!

Одсек Генералне Конференције за Суботну школу

Предговор
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Субота, 5. јануар 2019.

Дар прве суботе за централу 
Западног поља Зимбабвеа

Зимбабве је држава у јужној Африци 
која нема излаз на море, позната по 
свом упадљивом пејзажу, великим 
налазиштима минерала и разним 
врстама дивљих животиња. На моћној 
реци Замбези, Викторијини водопади, 
једно од седам светских чуда природе, 
громогласно се обрушавају са 108 
метара висине у уску Батока клисуру.

Зимбабве се граничи са Јужном 
Африком, Боцваном, Замбијом и Мозамбиком. О в а 
нација, која броји око 16 милиона становника, ужива потпуну 
слободу вероисповести. Већина хришћана у Зимбабвеу су 
протестанти. Протестантске хришћанске цркве са великим 
бројем чланова су англиканска, затим црква Адвентиста седмог 
дана и методистичка црква. Римокатолика има око милион. 

2008. године, када је инфлација скочила на астрономских 231 
милион процената, национална валута потпуно је девалвирала 
и постала безвредна. Како би стабилизовала економију, влада 
је увела коришћење америчког долара као главне валуте.

Вест реформације допрла је до Зимбабвеа 1928. године. Т. Т. Ндлову, 
учитељ у мисији Солуси, видео је у канцеларији свог проповедника 
писмо са меморандумом Реформног покрета Адвентиста седмог 
дана. Будући да није знао за постојање такве организације, он је 
преписао адресу и почео са дописивањем са браћом из Европе. Он 
је ускоро почео да проповеда вест реформације и био је протеран 
из мисије назад у своју домашњу област, где је најзад основао 
прву цркву Реформног покрета у Африци. 1951. године непријатељ 
је напао Реформни покрет и узроковао поделу у цркви, али су се 
верни чланови прегруписали – и од тог времена дело се стабилно 
развија, што доводи до оснивања поља и мисије. Недавно су браћа 
из Зимбабвеа започели разне пројекте, и уз самоодрицање подигли 
споменике Богу – црквене зграде. Сада је потребно саградити централу 
са службеним просторијама, вртићем и здравственим центром. 

Позивамо сву нашу браћу, сестре и пријатеље широм света на 
молитву и донације које би допринеле завршетку овог великог 
пројекта достојног ове пионирске државе афричког континента.

Ваша браћа из Западног поља Зимбабвеа
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Лекција 1        Субота, 5. јануар 2019.

Неустрашиви вођа
„Будите слободни, и нека буде јако срце ваше, сви који се у Господа 

уздате.“ – Псалам 31:24.

„Ти можеш достићи идеал који Бог има за тебе, ако одлучиш да твоје 
сопствено 'ја' не буде уткано у све што радиш. Свест да се заиста трудиш 
да у духу и у поступцима постанеш сличан Христу даће ти снагу, утеху и 
храброст.“ – Слуге јеванђеља, 148.

Предлажемо да прочитате: Здравље и срећа, 444-449.

Недеља     30. децембар

1. ВРЕДНОСТ ВЕРНОГ ВОЂЕ

а. Шта треба да научимо из начина на који су Израиљци 
реаговали на Мојсијеву смрт? 5. Мојсијева 34:7,8; Псалам 
112:6.

_______________________________________________________________________

„Израиљци су дубоко жалили за својим преминулим вођом, и 
тридесет дана су посветили нарочитој служби у знак сећања на 
њега. Никада раније, док је био међу њима, нису тако схватали 
вредност његових мудрих савета, његову очинску нежност и 
непоколебљиву веру. Са новим и дубљим поштовањем присећали 
су се драгоцених поука које им је давао за живота. 

„Мојсије је био мртав, али његов утицај није ишчезао заједно с 
њим; требало је да и даље живи и делује у срцу народа. Дуго ће још 
они носити у себи успомену на тај свети и несебични живот који је 
и даље својом тихом и убедљивом силом мењао и обликовао – чак 
и оне који га нису хтели слушати док је био жив.“ – Патријарси и 
пророци, 500.

б. На какво размишљање треба да нас наведе губитак оних 
који су подносили терет? Псалам 116:15.

_______________________________________________________________________

„Оне који подносе терет и врућину дана, не би требало оставити 
да падну под теретом.“ –The Review and Herald, December 15, 1885.
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Понедељак   31. децембар

2. НЕГОВАЊЕ ПОШТОВАЊА

а. Зашто морамо истаћи као важно поштовање према 
богобојазним вођама? Јеврејима 13:17; 1. Тимотију 5:17.

_______________________________________________________________________

„О именима Богом изабраних служитеља, без икаквог 
поштовања, а у неким случајевима чак и са отвореним презиром, 
говоре они чија је дужност да те људе подржавају и да им држе 
руке. Деца и млади не пропуштају да чују презриве примедбе 
својих родитеља на рачун свечаних опомена и укора упућених 
преко слугу Божјих. Они разумеју презриве шале и потцењивачке 
изразе који често допиру до њихових ушију, и то их наводи да свете 
и вечне интересе стављају у исту раван са оним што је обично и 
овоземаљско. Оваквим понашањем родитељи стварају невернике 
од своје деце већ у самом њиховом детињству. Таква деца без 
икаквог поштовања устају против сваког Богом упућеног укора и 
осуде греха...

„Многи налазе нарочито задовољство у задржавању на стварним 
или уображеним недостацима оних који носе тешке одговорности 
у институцијама дела Божјег. Они губе из вида остварене успехе, 
користи које су резултат неуморног рада и несебичне оданости 
делу, док неке привидне грешке и последице нечега што је већ 
урађено нарочито наглашавају, тврдећи уображено да би они то 
учинили боље и са виднијим резултатима. Међутим, да је то њима 
било препуштено, они би – застрашени тешкоћама – одбили да се 
прихвате дужности, или би управљали далеко неопрезније од оних 
који су прихвативши се дела настављали путем који је Бог у свом 
провиђењу отворио пред њима.“ – 4. Сведочанство, 185.

б. Како ми данас можемо испољити поштовање према нашим 
вођама? Јеврејима 12:12,13; Јов 4:4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Изговорене речи критизерства често су имале веома 
обесхрабрујућ утицај. Али изнова и изнова, у њиховој потреби, 
Господ им је слао упутства да иду право напред, да следе свог Вођу. 
Ја сам била поучена да подигнем руке које су клонуле, да ојачам 
слаба колена, да охрабрим верне раднике речима Господњим.“ – 
Manuscript Releases, vol. 6, p. 409.
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Уторак   1. јануар

3. МОЈСИЈЕВ НАСЛЕДНИК

а. Ко је помазан као видљиви вођа Израиља након Мојсијеве 
смрти? Које су биле његове особине?  5. Мојсијева 34:9.

_______________________________________________________________________

„Исус Навин је одсада био признати вођа Израиља. Он је нарочито 
био познат као ратник, и његови дарови и способност били су у том 
тренутку историје његовог народа изузетно драгоцени. Одважан, 
одлучан и истрајан, неподмитљив, заборављајући на себе у бризи 
за оне који су му били поверени, и изнад свега надахнут живом 
вером у Бога – то су биле карактерне црте човека кога је Бог изабрао 
да предводи израиљске чете приликом уласка у обећану земљу. За 
све време боравка у пустињи, он је био Мојсијев први саветник; 
његова тиха и искрена верност и истрајност, постојаност када су 
се многи колебали, чврстина да остане на страни истине чак и у 
опасности, указивали су и пре него што га је Бог позвао да заузме 
тај високи положај, да је погодан за Мојсијевог наследника.“ – 
Патријарси и пророци, 500, 501.

б. Какав став је био прва тајна успеха Исуса Навина? Исаија 
57:15; 66:2.

_______________________________________________________________________

„Исус Навин је с највећом забринутошћу и без самопоуздања 
гледао на задатак који се налазио пред њим.“ – Патријарси и пророци, 
501.

ц. Објасни план који је Бог представио. Који је био једини 
начин извршења тог плана од стране Исуса Навина? Исус 
Навин 1:1-5,9.

_______________________________________________________________________

„Исус Навин је био мудар војсковођа зато што је Бог био његов 
вођ.“ – Conflict and Courage, p. 116.

„Господ је Исусу Навину обећао да ће бити с њим као што је био 
и са Мојсијем и да ће му освајање Ханана учинити лаким задатком. 
Био је озбиљно забринут како да изврши добијени налог и уведе 
народ у земљу хананску, али је ово обећање отклонило његова 
страховања.“ – 4. Сведочанство, 149.



8 Библијске лекције, jануар – март 2019.

Среда   2. јануар

4. ХРАБРОСТ У ПОСВЕЋЕНОСТИ

а. Шта је Бог понављао овом новом вођи? Зашто? Исус Навин 
1:6,7.

_______________________________________________________________________

„Мислите ли да би све то било наложено Исусу Навину да он 
није био у опасности да падне под заводнички утицај? Управо зато 
што је знао да ће се његовом настојању да се начелно држи правде 
супротстављати најснажнији утицаји, Господ му је у својој милости 
наредио да не скреће ни на десно ни на лево. Он је био дужан да 
се најизричитије држи начела честитости и исправности... Да пред 
Исусом Навином нису биле тако велике опасности, Господ му не би 
више пута наглашавао: 'Буди слободан и храбар!' Али Исус Навин је у 
свим својим настојањима и одговорностима узимао Бога за свог вођу.

„Нема веће обманутости него кад човек претпоставља да у 
било каквој тешкоћи може наћи поузданијег вођу, у изненађењу 
мудријег саветника и у опасности сигурнију одбрану него што је 
Бог.“ – Коментари библијских текстова, 99, 100.

б. Чиме је Исус Навин требало да буде опремљен како би 
извршио Божје планове? Исус Навин 1:8. Шта ми из овога 
можемо да научимо? 

_______________________________________________________________________

„Иако библијска религија представља оличење начела активности 
у служби, она у исто време истиче потребу свакодневног тражења 
мудрости од Онога ко је извор сваке премудрости. У чему је била победа 
Исуса Навина? У томе што је о Речи Божјој размишљао дан и ноћ...

„Они који су позвани да буду саветници треба да буду људи 
несебични, људи вере и молитве, људи који се не усуђују ослонити се 
само на своју људску мудрост, него се усрдно моле за просветљење 
и разум како би своје дужности могли да изврше на најбољи начин. 
Исус Навин је, као вођа израиљског народа, брижљиво претражио 
књиге у којима је Мојсије верно забележио Богом дана упутства – 
Његове захтеве, упутства, укоре и ограничења – да не би кренуо 
непромишљено и без савета. Исус Навин се није усудио да се 
ослони на сопствене побуде, или на своју људску мудрост. Све оно 
што је долазило од Христа, заодевеног дању у стуб од облака а 
ноћу у стуб од огња, он је сматрао веома значајним и ценио као 
свето.“ – Коментари библијских текстова, 100, 101.
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Четвртак   3. јануар

5. ХРАБРОСТ ЗА ИСПРАВНУ СТВАР

а. Какву сигурност имамо док настојимо да будемо храбри у нашем 
послу у Господњем винограду? Псалам 31:24; Исаија 41:10.

„Ако они који треба да држе уздигнуто начело посустају и 
падају, ко ће да заузме њихово место?... Зар не постоје људи који 
ће се посветити Богу, душом, телом и духом, који ће ићи напред и 
просвећивати друге?...

„Бакља истине мора бити однета у мрачне крајеве света. Док анђели 
задржавају ветрове, ми морамо радити онако како је Христос радио...

„Да смо радили верно, стрпљиво и са љубављу, имали бисмо 
стотину радника тамо где сад имамо једног. Неискоришћене 
прилике записане су и сведоче против нас у истој књизи где се 
бележе и завист и побуна против Бога.“ – The Review and Herald, 
December 15, 1885.

„Овај свет је Божје велико поље рада; Он је откупио оне који 
бораве на свету драгоценом крвљу свога јединородног Сина и 
Он жели да Његова порука благодати допре до свих људи. Они 
којима је поверен овај посао биће кушани и испитивани, али они 
морају имати на уму да је Бог у њиховој близини, да ће их ојачати 
и подржати. Он не тражи од нас да се ослањамо на штап од стучене 
трске. Ми не треба да тражимо људску помоћ. Нека нас Бог сачува 
да човека не ставимо на место на коме Он треба да буде... Господ 
Господ је наша 'вечна стена' (Исаија 26:4).“ – Слични Христу, 352.

„Буди храбар у Господу. Сети се како је Он милостив и нежан, 
како је велика Његова сила која те чува. Оно што људи нису успели 
да ураде, Бог је урадио. Дај Му част. Буди пример побожности 
свима са којима си у контакту. Нека Бог буде судија. Твоје дело 
је да волиш Бога и служиш му и да другима будеш користан.“ – 
Manuscript Releases, vol. 19, p. 151.

Петак    4. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. О чему су Израиљци требали да размишљају још док је Мојсије био жив?
2. Како ја могу да западнем у опасност подривања ефикасности верних 

вођа?
3. Објасни тајне успеха Исуса Навина од самог почетка његовог дела.
4. Како је Исус Навин успео да развије храброст?
5. Шта треба да нас подстакне да гајимо врлину храбрости?
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Лекција 2               Субота, 12. јануар 2019.

Сарадња доводи до успеха
„Вером Раав блудница не погибе с неверницима, примивши уходе 

с миром, и изведавши их другим путем.“ – Јеврејима 11:31.

„У незнабожачком Јерихону једна жена је посведочила: 'Јер је Господ, 
Бог ваш, Бог горе на небу и доле на земљи' (Исус Навин 2:11). Познање 
Господа које је на тај начин стекла издејствовало је њено спасење.“ – 
Пророци и цареви, 249.

Предлажемо да прочитате: Пророци и цареви, 249, 250, 253-256.

Недеља    6. јануар

1. СМЕРНИЦЕ ЗА ДЕЛОТВОРНОСТ

а. Шта показује да је Исус Навин планирао ефикасно, као човек 
од акције? Исус Навин 1:10-15. Како то треба да надахне нас 
данас?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Отворено изнесимо јасне планове свима на које се могу односити, 
а постарајмо се и да ти планови буду добро схваћени. Затим од 
руководилаца разних одељења тражите да сарађују у спровођењу 
тих планова. Ако правилно прихватимо и заинтересовано и добре 
воље примењујемо овај поуздани метод који мења ствари у корену, 
избећи ћемо многе узалудне послове, многа непотребна трвења.“ 
– Евангелизам, 79, 80.

„Нека се радници брзо организују у групе, два по два, и раде у 
Христовом духу, следећи Његове планове. Чак и ако се неки Јуда 
укључи у дело као радник, Господ ће се постарати за дело. Његови 
анђели ићи ће напред и припремити пут. Пре тога, сваки велики 
град чуће значајну вест, и хиљаде ће бити доведени у познање 
истине. Пробудите цркве, извадите свећу испод суда.“ – Medical 
Ministry, p. 303.
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Понедељак   7. јануар

2. ЗАДОБИЈАЊЕ ПОВЕРЕЊА И ПОДРШКЕ

а. Како су племена са источне стране Јордана уверила Исуса 
Навина у своју оданост и подршку? Исус Навин 1:16,17.  Шта 
из тога можемо научити?

„Христова је воља да се Његови следбеници истински зближе 
и уједине у Заједници, да уважавају ред, правила и дисциплину и 
да се потчињавају једни другима, чинећи увек један другога чашћу 
већим од себе. Јединство и поверење су битни услови за напредак 
Заједнице. Кад би се сваки члан осећао потпуно независним у својим 
поступцима, идући сваки својим посебним путем, како би Заједница 
могла да буде сигурна у часовима опасности и ризика? Напредовање 
па и сам опстанак Заједнице зависе од брзог, јединственог деловања 
и узајамног поверења њених чланова. Кад трубни знак у неком 
критичном тренутку упозори на долазећу опасност, неопходно 
је брзо и енергично деловање, не задржавајући се на опширном 
расправљању о узроку и последицама насталих тешкоћа, јер би се 
тиме непријатељу само дало преимућство да добије у времену, док 
би се јединством у акцији многе душе могле спасти од пропасти...

„Међусобно поверење чланова веома је битно за напредак Заједнице. 
Јединство акције је од посебног значаја у тешким ситуацијама верских 
криза. Један неопрезан корак, један непромишљен поступак може 
гурнути Заједницу у тешкоће и искушење којих се можда годинама 
неће моћи ослободити. Један члан испуњен неверовањем може 
непријатељу пружити прилику да нашкоди целој Заједници и да због 
тога многе душе буду изгубљене.“ – 3. Сведочанство, 413, 414.

б. Како је народ охрабрио Исуса Навина? Ис. Навин 1:18. Како ми 
можемо бити надахнути оваквом подршком указаном вођству?

„Не обесхрабрујмо једни друге. Држимо се заједно како бисмо 
сваку грану Божјег дела учинили успешном. Ако неко дође к вама 
и обесхрабрујуће вам прича о делу у некој од наших институција, 
говорећи да је преко сваке мере расипничко, реците му: 'Жао ми 
је што је то тако, хајде да им помогнемо ако су у тешкоћама.' 
Говорећи тако, можете избећи велико зло које бисте изазвали ако 
бисте ускратили саосећање и одбили да помогнете онима који су 
можда погрешно представљени. Не обесхрабрујмо никад чак ни 
оне који су погрешно радили, опходећи се према њима као да су 
нам учинили неопростив грех.“ – Counsels on Health, p. 243.
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Уторак   8. јануар

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗАЗОВА

а. Који корак је Исус Навин предузео када се на путовању 
суочио са првом препреком? Исус Навин 2:1 (први део). 

„Израиљци су се још увек налазили на источној обали Јордана 
који је представљао прву препреку за освајање Ханана. Прва Божја 
порука Исусу Навину гласила је: 'Устани, пређи преко тог Јордана 
ти и сав тај народ у земљу коју ја дајем синовима Израиљевим.' 
Што се тиче начина на који је требало прећи реку, није му било 
дато никакво упутство. Међутим, Исус Навин је добро знао да кад 
Бог нешто нареди, Он увек нађе и начина да Његов народ изврши 
такву заповест. У тој вери неустрашиви вођа је одмах отпочео са 
припремама за покрет.

„На неколико миља с друге стране реке и баш према месту где 
су се Израиљци били улогорили, налази се велики и добро утврђен 
град Јерихон. Тај град је у ствари био кључ за целу земљу, те је за 
Израиљце значио озбиљну препреку. Исус Навин је стога послао 
два младића да уходе град и извиде колико има становника, колико 
богатства и каква су му утврђења.“ – Патријарси и пророци, 501, 502.

б. Објасни стање ума становника Јерихона и заштиту пружену 
од стране Раве у њеној животној опасности. Исус Навин 2:1 
(последњи део)-9.

_______________________________________________________________________

„Ужасне казне којима је Господ походио идолопоклонике у 
земљи из које су синови Израиљеви били изведени испуниле 
су страхом и трепетом све народе који су живели на земљи.“ – 
Коментари библијских текстова, 101.

ц. Шта је Рава препознала као кључ снаге Израиљаца? Исус 
Навин 2:10,11.

_______________________________________________________________________

„Учењем о жртвеном систему требало је Христа уздићи пред 
народима, тако да би свако ко управи поглед у Њега могао живети. 
Сви они који су се као Рава Хананка... одрекли идолопоклонства 
да би служили истинском Богу, требало је да се уједине с Његовим 
изабраним народом.“ – Пророци и цареви, 7.
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Среда   9. јануар

4. НЕЗНАБОЖАЧКА ДУША ОБРАЋЕНА

а. Којим поступком је Рава заштитила Божје људе и заузврат и 
сама добила заштиту? Исус Навин 2:12-20. Чему нас то учи?

_______________________________________________________________________

„Они који будно бдију над душама, који се у потпуности 
посвећују спасавању заблуделих, тиме на најсигурнији начин граде 
и своје лично спасење.“ – 5. Сведочанство, 573.

б. Шта је та жена урадила као знак договора? Исус Навин 2:21. 
Колико је у делу Божјем битна сарадња?

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Много је речено по питању неефикасности људских напора, па 
ипак Господ не чини ништа за спасење душе без сарадње човека.“ 
– Fundamentals of Christian Education, p. 217.

ц. Шта треба да научимо из опрезности ухода? Исус Навин 2:22.
_______________________________________________________________________

„Има појединаца који своју склоност лакомислености и 
непромишљеним корацима називају храброшћу и јунаштвом. Они 
се непотребно излажу опасности и просто срљају у искушења из 
којих би само Бог неким чудом могао да их изведе неповређене и 
неопогањене...

„Драгоцена Божја обећања нису дата да би човека храбрила у 
прекорачивању дозвољеног, нити да би се он на њих позивао кад се 
без потребе излаже некој опасности. Господ од нас очекује да се у 
свом животу смерно ослонимо на Његово провиђење. 'Пут човечји 
није у његовој власти нити је човеку који ходи у власти да управља 
корацима својим.' Сваки напредак који остваримо у свом животу 
и сам наш живот у Божјим је рукама. Ништа не можемо постићи 
без Божјег допуштења и без Његовог благослова. Он својом руком 
може да нам подари успех у животу и благослов, а може своју руку 
да подигне против нас... Увек треба да будемо разборити, опрезни 
и смерни и да пажљиво поступамо са онима којима те врлине 
недостају.“ – 3. Сведочанство, 448, 449.
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Четвртак   10. јануар

5. НАДА И ОХРАБРЕЊЕ

а. Шта су уходе пренеле Исусу Навину када су се вратиле у 
израиљски логор? Исус Навин 2:23,24. Колико су важне речи 
охрабрења? 

„Они који се свакодневно посвећују Богу приказују светлу и 
радосну страну религије. Не треба да обешчашћујемо Господа 
тужним препричавањем тешкоћа које нас погађају. Све тешкоће 
које прихватамо као васпитна средства у животу донеће нам на 
крају радост. Цео наш верски живот одисаће мирисом добрих дела 
и речи које уздижу и оплемењују. Непријатељу је по вољи кад види 
душе потиштене и погнуте главе; он жели да неверници стекну рђав 
утисак о нашој вери. Али Бог жели да се наше мисли задржавају 
на нечем што је узвишеније. Он жели да свака душа тријумфује у 
сили Искупитељевој.“ – Коментари библијских текстова, 422.

б. Касније, када је Јерихон био уништен, како су се Израиљци 
понели према Рави и њеној породици? Исус Навин 6:21-
23,25. Шта показује да је победа вером могућа, без обзира 
ком греху смо се одавали? Јеврејима 11:31.

„Тврђава греха је у вољи. Стави своју вољу на Господњу страну 
проблема; немој себе више стављати у положај грешнице, блуднице. 
Можда не можеш јасно видети начин стицања избављења од греха 
које си гајила и непрестано га ојачавала. Једини начин јесте да 
признаш своје грехе, да их одбациш и да верујеш да ће ти Исус 
опростити.“ – Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, pp. 
140, 141.

Петак   11. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 

1. Како ја у својим мисионским напорима могу бити ефикасан попут 
Исуса Навина?

2. Како могу пружити подршку као што су Исусу Навину пружила 
племена са источне стране Јордана?

3. Какав је Божји план за „Раве“ са којима се свакодневно сусрећемо?
4. Зашто су опрез и промишљеност важне врлине у опасним временима?
5. Како мој говор може бити сличан извештају ухода?
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Лекција 3    Субота, 19. јануар 2019.

Држати се Божјег присуства
„И заповедише народу говорећи: Кад видите ковчег завета Господа 

Бога свог и свештенике Левите где га носе, пођите и ви с места свог 
и идите за њим.“ – Исус Навин 3:3.

„Проучавајте пажљиво искуства Израиљаца на њиховом путу за 
Ханан. Проучавајте треће и четврто поглавље у књизи Исуса Навина, 
где је забележена њихова припрема за прелаз преко Јордана и улазак у 
обећану земљу.“ – Коментари библијских текстова, 101.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 502-507; 
        1. Сведочанство, 576-583; Рани списи, 34, 35.

Недеља    13. јануар

1. ПОГЛЕД УПРАВЉЕН У ВЕРИ

а. Коју јасну наредбу је Исус Навин издао у вези са ковчегом 
завета, симболом Божјег присуства у Израиљу? Зашто? Исус 
Навин 3:2-4.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Божји ковчег био је свети ковчег, начињен као складиште десет 
заповести, закона који је представљао самога Бога. Тај ковчег 
сматран је славом и снагом Израиља. Знак Божјег присуства 
почивао је на њему дан и ноћ.“ – Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 101.

б. У ком смислу је, у пренесеном значењу, ковчег завета у небу 
једнако значајан за нас данас? Јеврејима 8:1,2; 9:3-5.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сотона је предузео све могуће мере да до нас као народа не 
допре ништа што би нас опоменуло, покаралао и подстакло да 
одбацимо наше заблуде. Ипак постоји један народ који ће носити 
ковчег Божји.“ – Сведочанство за проповеднике, 373.
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Понедељак   14. јануар

2. ПРИПРЕМА ЗА ВЕЛИЧАНСТВЕНЕ СТВАРИ

а. Како је Исус Навин упутио Израиљце да се припреме како 
би на чудесан начин доживели искуство Божје присутности? 
Исус Навин 3:5.

б. Како нас Бог данас посвећује или чисти, и шта процес 
посвећења укључује са наше стране? Титу 2:14; Матеј 16:24.

„Права посвећеност настаје кад се начело љубави практично 
примењује у свакодневном животу...

„Посвећеност није задатак једног тренутка, часа или дана, него 
дело читавог живота. Она се не стиче несталним налетом осећања, 
него непрекидним одбацивањем греха и доследним живљењем за 
Христа.“ – Дела апостола, 422.

„Истинско посвећење... није ништа друго до свакодневно 
умирање сопственом 'ја' и потпуно потчињавање вољи Божјој... 
Посвећеност коју Павле препоручује била је непрекидна борба са 
својим 'ја'. 'Сваки дан умирем', наглашава он. Он је осетио да су 
његова воља и његове жеље у сталном сукобу са захтевима дужности 
и са вољом Божјом. И уместо да се поводи за својим склоностима, 
он је прихватао вољу Божју, ма колико она била непријатна, болна и 
распињућа за његову природу.“ – 4. Сведочанство, 283.

„Права посвећеност је хармонија с Богом, поистовећивање 
с Њим у карактеру. То се добија прихватањем оних начела која 
представљају препис Његовог карактера.“ – 6. Сведочанство, 323.

„Овде је истакнута библијска посвећеност. Посвећеност, дакле, 
није само спољашње обличје побожности, него истинска светост 
која се добија посредством истине. То је у ствари истина прихваћена 
срцем и практично примењена у свакодневном животу.“ – 1. Свед., 308.

ц. Коме је заповеђено да буде први који би потенцијално ризиковао 
свој живот и безбедност ради народа? Исус Навин 3:6-8.

„Свештеници су послушали наређење свог вође, и пошли су 
пред народом, носећи ковчег завета. Мноштву је наложено да 
се повуче, тако да је око ковчега било око три четвртине миље 
празног простора. Огромно мноштво је са дубоким интересовањем 
посматрало како свештеници иду према обали Јордана. Видели су 
их како са светим ковчегом постојано иду напред, према набујалој, 
узбурканој реци, све док нису оквасили своја стопала у води.“ – The 
Signs of the Times, April 7, 1881.
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Уторак   15. јануар

3. СИГУРНОСТ БОЖЈЕ ПРИСУТНОСТИ

а. Које обећање је испуњено над посвећеним Божјим људима 
који су у опасности носили свети ковчег? Исаија 43:2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Четири небеска анђела увек су пратила Божји ковчег, на свим 
његовим путовањима, да га чувају од свих опасности и да испуне 
сваки задатак који су имали у вези са ковчегом.“ - Spiritual Gifts, vol. 
4a, p. 102.

б. Шта је Бог обећао у вези са ношењем ковчега приликом 
величанственог устављања Јордана? Исус Навин 3:9-13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ц. Какву наду Бог даје сваком ко данас носи бреме и верно 
корача напред „носећи ковчег“, ширећи садашњу истину 
често у тешким и неизвесним околностима? Псалам 126:4-6.

_______________________________________________________________________

„Има тренутака кад слузи Божјем због недостатка средстава 
потребних за један темељан и савестан рад, изгледа потпуно 
немогуће наставити дело које се мора извршити. Неки страхују да 
средствима која су им стављена на располагање не могу учинити 
све оно што сматрају својом дужношћу. Међутим, ако ипак наставе 
напред у вери, спасење Божје ће се показати и њихови напори ће 
бити награђени успехом. Онај који је наложио својим следбеницима 
да иду по свему свету, подржаће сваког радника који, покоравајући 
се Његовом налогу, настоји да објављује Његову поруку.

„У изграђивању свог дела Господ не чини увек пут пред својим 
слугама потпуно глатким и јасним. Он понекад куша веру свог 
народа стварајући околности које га присиљавају да напред иде 
само вером. Он често доводи своје слуге у мучан и готово безизлазан 
положај и налаже им да иду напред, иако им се чини да су већ 
оквасили своје ноге у таласима Јордана. У таквим тренуцима, кад 
се молитве Његових слугу уздижу Њему у најусрднијој вери, Бог 
пред њима отвара пут и изводи их 'на пространо место'.“ – Дела 
апостола, 265.
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  Среда   16. јануар

4. БОЖЈА РУКА НА ДЕЛУ

а. Какав диван резултат је уследио након што су свештеници 
безусловно послушали наређење које им је Бог упутио преко 
Исуса Навина? Исус Навин 3:14-17; 4:18.

„Послушавши наредбу свога вође, свештеници пођоше пред 
народом носећи ковчег завета. Војска Израиљаца се построји за 
покрет и пође за тим симболом божанског присуства. И кад мноштво 
народа стиже на обалу Јордана и свештеници оквасише ноге у 
води, заустави се сва водена маса узводно од тог места, а оно што 
остаде отече низводно, остављајући сухо речно дно. Свештеници 
наставише да иду исушеним дном реке носећи ковчег Божји, а за 
њима и сав Израиљ. По Божјој заповести, свештеници застадоше 
на средини речног корита све док сав израиљски народ не пређе 
на супротну обалу. Тиме је у мисли свега народа на најснажнији 
начин утиснута чињеница да је Јордан зауставила она сила која је 
пре четрдесет година њиховим очевима отворила пут кроз Црвено 
море.

„Многи који су као деца прешли преко Црвеног мора, сада су 
захваљући сличном чуду прелазили и преко Јордана, као ратници 
опремљени за борбу. Пошто је сав народ прешао на другу обалу, 
Исус Навин нареди свештеницима да и они изађу из речног 
корита. И чим се они, носећи свети ковчег нађоше у сигурности, 
на супротној обали, Бог повуче своју моћну руку  и нагомилана 
вода се попут моћне бујице сручи у своје природно корито. Јордан 
настави незадрживо да тече, преливајући се преко својих обала.“ – 
4. Сведочанство, 149, 150.

б. Како и зашто је ово чудо требало сачувати у сећању? Како је 
ово утицало на околне народе? Исус Навин 4:4-9,21-24; 5:1.

_______________________________________________________________________

„Исус, Син Божји, кога су анђели пратили, ишао је испред 
ковчега кад је донесен пред Јордан и вода се у Његовој присутности 
раздвојила. Христос, анђели поред ковчега и свештеници стајали 
су у кориту реке док сав Израиљ није прешао преко Јордана.“ - 
Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

„Кад су цареви аморејски и ханански чули да је Бог пред 
синовима Израиљевим зауставио водене масе Јордана, у њима се 
срце 'растопи' од страха.“ – Патријарси и пророци, 506.
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Четвртак   17. јануар

5. ДОЖИВЉАЈ НОВОГ ИСКУСТВА

а. Зашто је обичај обрезања био укинут, а зашто је сада поново 
био успостављен? Исус Навин 5:2-9.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Привремено укидање обрезања од времена побуне у Кадису 
било је за Израиљце стално сведочанство да је раскинут њихов 
завет са Богом. И прекид празновања Пасхе, успомена на њихово 
ослобођење из Мисира, такође је представљао очевидан доказ 
с коликим негодовањем је Господ гледао на њихову жељу да се 
врате натраг у земљу свога робовања. Али сада су прошле године 
одбачености. Бог је још једном признао Израиљце као свој народ и 
знак завета био је опет успостављен. Чин обрезања извршен је над 
свима који су рођени у пустињи.“ – Патријарси и пророци, 506, 507.

б. Шта је још обележило победничко стање у ком су се нашли 
Израиљци након чуда на Јордану? Исус Навин 5:10-12.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Сада је Господ на тако видљив начин испољио своју моћ и 
своју наклоност према Израиљцима као свом народу, отворивши 
Јордан пред њима, и њихови непријатељи нису више могли да их 
срамоте. Мана, којом су до тада били одржавани у животу, престаде 
да пада; јер су Израиљци ушавши у Ханан почели да једу плодове 
те благословене земље и мана им више није била потребна.“ – 4. 
Сведочанство, 150.

Петак   18. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како ја данас могу да посматрам ковчег завета?
2. Који је значај спремности свештеника да закораче у Јордан?
3. Како ја данас могу заиста да носим ковчег завета?
4. Зашто Бог понекад одлучује да чини чуда попут оних на Јордану?
5. Зашто је обред обрезања био толико значајан на уласку у обећану 

земљу? Који обред је значајан за нас који жудимо за небеским 
Хананом? Зашто?
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Лекција 4     Субота, 26. јануар 2019.

Победа у Јерихону
„Вером падоше зидови јерихонски, кад се обилази око њих седам 

дана.“ – Јеврејима 11:30.

„Христос и Његови анђели били су присутни када је ковчег кружио око 
Јерихона, коначно су оборили масивне зидине града и предали Јерихон у 
руке Израиљаца.“ - Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 102.

Предлажемо да прочитате: 4. Сведочанство, 151-155.

Недеља   20. јануар

1. ЧУДЕСНИ СУСРЕТ

а. Док је Исус Навин близу Јерихона размишљао и молио се, 
кога је срео и које питање му је поставио? Исус Навин 5:13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Повукавши се из окола да у тајној молитви затражи Божју 
нарочиту помоћ и Његово вођство, Исус Навин угледа једног 
наоружаног ратника величанственог узраста, с исуканим мачем у 
руци. Исус Навин у Њему није препознао ниједног од израиљских 
ратника, а ипак није личио ни на непријатеља.“ – 4. Сведочанство, 151.

б. Ко је био ратник величанственог и заповедничког стаса који 
је стајао пред Исусом Навином? Која упутства су му тада 
дана? Исус Навин 5:14,15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(Исус Навин 5:13-15) То није био обичан анђео. Био је то 
Господ Исус Христос који је водио Јевреје кроз пустињу, заоденут 
у огњени стуб ноћу и стуб од облака дању. Својим присуством Он 
је место на којем је стајао учинио светим. Стога је Исусу Навину 
заповеђено да скине своју обућу.“ - Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 61.
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Понедељак   21. јануар

2. ДОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ

а. Шта нам је речено о Јерихону и зашто су његове капије биле 
затворене? Какво уверење је Бог дао Исусу Навину? Исус 
Навин 6:1,2.

„Једно од највећих утврђења у земљи, велики и богати град 
Јерихон – лежао је управо пред њима (Израиљцима)... На рубу једне 
плодне равнице која је обиловала богатством разних тропских 
плодова, овај горди град је са својим палатама и храмовима пуним 
раскоши и порока, иза својих масивних утврђења пркосио Богу 
Израиљевом. Јерихон је био један од центара идолопоклоничке 
службе, посебно посвећен Астароти, богињи месеца. Ту је било 
сконцентрисано све што је било најодвратније и најизопаченије у 
вери Хананејаца. Израиљски народ, сећајући се живо страшних 
последица свог недавног греха с Велфегора, посматрао је овај 
незнабожачки град с одвратношћу и згражањем.“ – Патријарси и 
пророци, 508.

б. Објасни инструкције за заузимање града које је Бог дао 
преко Исуса Навина. Исус Навин 6:3-8. Како су слога и 
дисциплина уздигле веру свега народа? 

„Међутим, управо план сталног понављања овог церемонијала 
тако дуго пре коначног рушења градских зидина пружао је прилику 
за тражење вере међу Израиљцима. 

„Требало је да им се у душу што дубље утисне свест да њихова 
снага није у људској мудрости, нити у људској моћи, већ једино у 
Богу њиховог спасења. Тако су се привикавали да се не ослањају 
на себе, већ само и потпуно на свог божанског Вођу.

„Да ли би се и они који данас тврде да су Божји народ понашали 
тако у сличним околностима? Сигурно да би се многи радије 
држали својих личних планова, препоручујући другачије начине и 
средства за остваривање жељеног циља. Веома би нерадо пристали 
на један тако једноставан чин који им не обећава никакву славу, 
осим заслуга послушности. Питали би се, такође, зар је могуће 
на такав начин освојити један тако утврђен град. Међутим, закон 
дужности је изнад свега другог, и он треба да држи под својом 
влашћу свако људско резоновање. Вера је жива сила која руши све 
сметње, савлађује сваку препреку и подиже своју заставу у срцу 
непријатељског табора.“ – 4. Сведочанство, 154, 155.
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Уторак   22. јануар

3. МИСТЕРИОЗНИ ПРИЗОР

а. Шта су Израиљци чинили првих шест дана у свом кружењу 
око Јерихона? Исус Навин 6:9-14. Како су становници града 
реаговали на овај тајанствени призор?

„Покоравајући се божанској заповести Исус Навин је сврстао 
војску Израиљеву. Није смео бити предузет никакав напад. Имали 
су једноставно само да круже око града, носећи пред собом ковчег 
завета, и трубећи у трубе. На челу су ишли ратници, чета изабраних 
људи, не зато да би победили својом ратном вештином и јунаштвом, 
већ послушношћу према упутствима примљеним од Бога. Иза њих 
је ступало седам свештеника с трубама. Затим је, окружен сјајним 
ореолом божанске славе, на рукама свештеника одевених у хаљине 
које су означавале њихову свету службу, ношен ковчег Божјег 
завета. На крају је ишла војска Израиљева, свако племе под својом 
заставом. Овако је изгледала поворка која је обилазила око осуђеног 
града. Осим топота моћних чета и свечаног звука труба, које су са 
околних брежуљака ођекивале улицама јерихонским, није се чуо 
никакав други глас. Кад је обилажење око града било завршено, 
војска се у тишини вратила у своје шаторе, а ковчег завета био је 
однесен на своје место у шатор од састанка.

„С чуђењем и све већим немиром посматрали су стражари града 
сваки покрет и извештавали своје старешине. Они нису разумели 
значење оволиког разметања и параде; али кад су видели како 
моћне чете сваког дана са светим ковчегом завета и свештеницима 
обилазе око града, овај тајанствени призор испуни срца народа и 
свештеника страхом. Поновно су испитали своја јака утврђења 
и уверили се да она могу пркосити и најјачем нападу. Многи су 
исмевали помисао да им се овим једноставним обилажењем може 
нешто нашкодити. Други су губили храброст чим би угледали 
поворку која је сваког дана обилазила око њиховог града.“ – 
Патријарси и пророци, 509, 510.

б. Шта се догодило седмог дана? Исус Навин 6:15,16,20; 
Јеврејима 11:30.

„Како су лако небеске чете срушиле зидове који су за неверне 
извиђаче изгледали тако страшни и неосвојиви! Реч Божја била 
је једино оружје које је том приликом употребљено... Дело је у 
потпуности било препуштено руци Свемогућега.“ – 4. Свед., 153.
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Среда   23. јануар

4. КОНАЧНА ПРОПАСТ  И ЊЕН УЗРОК

а. Шта је Бог заповедио у вези са Јерихоном, његовим становницима 
и имовином? Како је клетва Исуса Навина у књизи Исуса 
Навина 6:26 испуњена? Исус Навин 6:17-19,24,26. 1. Цар. 16:34.

„Израиљци нису остварили победу својом властитом силом, победа је у 
целости припадала Господу, а као и први плодови земље, град је са свиме 
што је садржавао требало одвојити за жртву Богу. Израиљце је требало 
научити да они током освајања Ханана не треба да се боре за себе, већ да 
једноставно буду оруђа за спровођење Божје воље. Није требало да траже 
богатство или самоузвишење, већ славу Јехове, свога Цара. Они су пре 
освајања примили заповест: 'А град да буде проклет Господу и шта је год 
у њему; само Рава блудница нека остане у животу и сви који буду код ње у 
кући, јер сакри посланике које смо послали. Али се чувајте од проклетих 
ствари да и сами не будете проклети узевши шта проклето, и да не навучете 
проклетство на логор Израиљев и сметете га' (Исус Навин 6:17,18).

„Све становнике града и све живо што се налазило у њему... 
морали су побити мачем... Сам град био је спаљен. Његове палате, 
храмови, величанствене зграде са свим њиховим раскошним 
украсима, богатим драперијама и скупоценим хаљинама били су 
предати пламену... Па чак и тле на коме је био сазидан град, било 
је проклето. Јерихон није више никада био сазидан као тврђава. 
Сваком ко би се усудио да поновно подиже зидове које је срушила 
божанска моћ, била је изречена казна.“ – Патр. и пророци, 510-512.

б. Зашто је Бог изрекао такво проклетство над Јерихоном? 5. 
Мојсијева 7:2-10; 20:16-18.

„'И кад их разбијеш, потри их' (5. Мојс. 7:2). 'А у градовима 
ових народа, које ти Господ Бог твој даје у наследство, не остави у 
животу ниједну душу живу' (5. Мојс. 20:16). Многима изгледа да су 
ове заповести супротне духу љубави и милосрђа, ономе на што се 
указује у другим деловима Библије. Али у ствари то је било оно што 
је захтевала бескрајна мудрост и правда. Насељавајући Израиљце у 
Ханану Бог је намеравао да они као нација развију систем владавине 
која би представљала манифестацију Његовог царства на земљи. 
Они су имали не само да сами буду наследници праве вере, већ 
и да њена начела рашире по целој земљи. Хананејци су се одали 
најодвратнијем и најнижем незнабоштву, те је било неопходно да се 
земља очисти од онога што би заиста спречавало испуњење Божјих 
милостивих намера.

„Становницима Ханана било је дато довољно прилика за 
покајање.“ – Патријарси и пророци, 512.
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Четвртак   24. јануар

5. БОГ ЗНА НАЈБОЉЕ

а. Шта треба да научимо из освајања Јерихона? Римљанима 15:4.

„Ми, као народ, немамо довољно вере. Данас је мало оних који 
су спремни да тако послушају упутства која Бог даје преко својих 
изабраних слугу као што су то чинили Израиљци приликом освајања 
Јерихона. Војвода војске Господње није се појавио пред целим 
скупом Израиљаца, већ је разговарао само са Исусом Навином који је 
народу пренео оно што му је било речено. Њима је било препуштено 
да му верују или да сумњају у његове речи, да послушају заповести 
које им је он давао у име Војводе војске Господње, или пак да се 
побуне против свега тога и оспоре његов ауторитет. Они нису могли 
да виде војске анђела које су под вођством Сина Божјег ишле пред 
њима, и могли су да кажу: 'Како је бесмислен сваки овај покрет, 
како је смешно ово свакодневно марширање око градских зидина и 
једноставно трубљење у овнујске рогове! Све то, нити може, нити 
има било каквог дејства на ова јака и висока утврђења'...

„Онима који Му се као Његова верна деца предају свим срцем и 
у потпуности се ослоне на Њега, (Бог) ће пружити помоћ у свакој 
њиховој потреби...

„Бог силно ради за оне који су Му верни и који Његову Реч 
прихватају без расправљања или сумњи. Онај који представља 
Величанство неба, са војском својих анђела, срушио је зидове 
Јерихона, без икакве људске помоћи. Ту израиљски ратници нису 
имали ништа чиме би могли да славе и уздижу себе. Све је учинила 
само сила Божја. Нека се људи не уздижу у тежњи да дело воде 
по својим личним плановима, нека се смерно потчине божанској 
вољи, и Бог ће поново оживети њихову снагу и подариће слободу 
и победу својој деци.“ – 4. Сведочанство, 154, 155.

Петак   25. јануар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Како је Исус Навин био унапред оснажен за извршавање нарочитих 
планова?

2. Да Јерихон није уништен, како би то могло утицати на даљу 
историју?

3. Објасни тајанствени начин на који је Бог извојевао јерихонску битку.
4. Зашто су Израиљци морали све да спале, а метал да дају у ризницу?
5. Шта ме можда спречава да искусим успех који Бог даје?
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Субота, 2. фебруар 2019.

Дар прве суботе за централу 
Уније мисије у Замбији

Откад је Замбија 1964. године добила 
независност од Велике Британије, ова 
држава постала је позната као центар 
мира целе регије јужне Африке. То је 
земља која не излази на море, површине 
752.612 км2, а насељава је око 15,5 
милиона људи. 

Замбија је проглашена хришћанском 
државом пре око 20 година, и данас је 
позната као земља која поштује слободу 
вероисповести. 

Први мисионар који је донео вест реформације д о с п е о 
је до ове земље 1940. године. Међутим, вест није прихваћена све до 
1970. године. Чак и тада дело није напредовало толико брзо колико смо 
очекивали због проблема са којима су се суочавала наша некадашња 
браћа и одлуке владе да у то време забрани регистровање цркава.

Ипак, наше молитве коначно су услишене и Реформни покрет 
Адвентиста седмог дана регистрован је 1991. године. Од тада Божје дело 
сасвим лепо напредује. Број наших чланова тренутно износи скоро 700.

Централа Уније наше мисије налази се на северозападу земље. 
Ради повећања чланства, током нашег последњег заседања делегата, 
одлучено је да се централа пресели у главни град, Лусаку, где би било 
више простора за изградњу објеката попут клинике за лечење биљем, 
вегетаријанског ресторана и едукативног центра за мисионске раднике.

Истакнути стуб – светионик вести реформације увек делује као 
духовни катализатор у завршетку Божјег дела на земљи. Нажалост, 
наша средства за ширење овог дела су недовољна. „Да ли жртву 
принесену на Голготи схватате довољно дубоко да сте спремни 
да све друге интересе у свом животу потчините раду на спасавању 
душа? Иста неодољива жеља за спасавањем изгубљених која је била 
обележје Спаситељевог живота представља обележје и Његових 
правих следбеника. Прави хришћанин не жели да живи за себе. У 
настојању да све што има и цело своје биће посвети служби Господу 
он налази право задовољство. На све то он је покренут неизрецивом 
жељом да придобије душе за Христа.“ – 7. Сведочанство, 12.

Наша је искрена нада да ће љубав и жртва откривене у Божанству 
покренути сваког верника да великодушно допринесе спасавању 
света који пропада.

Унапред захваљујемо и желимо вам изобилне Божје благослове!
Ваша браћа и сестре из Замбије
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Лекција 5       Субота, 2. фебруар 2019.

Агонија у Гају
„Згрешио је Израиљ... Зато неће моћи синови Израиљеви стајати 

пред непријатељима својим.“ – Исус Навин 7:11,12.

„Хиљаде њих погинуло је на бојном пољу, јер Бог није могао да 
благослови и помаже народ у којем се налазио само један грешник, један 
који је преступио Божју изричиту заповест.“ – 3. Сведочанство, 221.

Предлажемо да прочитате: 3. Сведочанство, 243-252.

Недеља   27. јануар

1. СКРИВЕНА ОПАСНОСТ ВРЕБА

а. Након пада Јерихона, које скривене опасности Исус Навин није 
био свестан? Исус Навин 7:1. Који кораци су у међувремену 
предузети у освајању Ханана? Исус Навин 7:2,3.

_______________________________________________________________________

„Ускоро после пада Јерихона, Исус Навин је одлучио да заузме 
Гај, један мали град међу увалама, неколико километара западно 
од Јорданске равнице. Зато је послао уходе које су донеле вест да у 
том месту нема много становника и да није потребно слати велику 
војску за његово освајање.“ – Патријарси и пророци, 513.

б. На темељу извештаја ухода, колико војника је послато да 
нападне Гај? Исус Навин 7:4 (први део). Које су грешке тада 
начињене?

_______________________________________________________________________

„Велика победа коју је сам Бог извојевао за Израиљце учинила 
их је сувише самопоузданима. Осећали су се потпуно сигурним 
зато што им је Бог обећао да ће им дати хананску земљу, а изгубили 
су из вида чињеницу да им само Божја помоћ може обезбедити 
успех. Чак ни Исус Навин при свом планирању заузимања Гаја 
није затражио савет од Бога.

„Тако су Израиљци почели да прецењују своје сопствене снаге, 
и да потцењују своје непријатеље. Очекивали су лаку победу.“ – 
Патријарси и пророци, 514.
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Понедељак   28. јануар

2. ПОЗИВ НА ИСПИТИВАЊЕ СРЦА

а. Које непријатно изненађење је запрепастило Израиљце у 
Гају? Исус Навин 7:4,5.

„И не питајући се да ли је Бог с њима, (три хиљаде израиљских 
војника) похитало је у напад. Напредовали су до врата самога града, 
али су ту наишли на одлучан отпор. Тада, спопаднути паничним 
страхом од великог броја и савршене опреме њиховог непријатеља, 
окретоше леђа и безглаво побегоше низ стрме падине брега... Иако 
губитак од тридесет и шесторице људи није био тако велики, ипак 
је пораз обесхрабрујуће деловао на целу заједницу... То је био 
њихов први стварни сукоб са Хананејцима, а шта ће тек бити у 
већим бојевима који су их очекивали, кад су их браниоци једне 
овако мале вароши нагнали у бекство?“ – Патријарси и пророци, 514.

б. Како је Исус Навин реаговао поводом трагедије? Исус Навин 
7:6-9. Шта је било погрешно у његовом одговору?

„Исус Навин је испољио истинску ревност за част и славу Божјег 
имена, па ипак се у његовој молитви назиру сумња и неверица. 
Помисао да је Бог превео свој народ преко Јордана да би га предао 
сили незнабожаца била је погрешна и недолична за вођу Израиља. 
Осећања потиштености и неповерења – које је Исус Навин испољио 
у погледу силних чуда која је Бог учинио при ослобођењу свог 
народа, као и у погледу толико пута понављаних обећања која је Он 
био спреман испунити за њих у истеривању грешних становника 
хананске земље – заиста нису имала оправдања.“ – The Signs of the 
Times, April 21, 1881.

„Кривица и грех је на Заједници у било ком месту ако не пронађе 
узрок духовног мрака и тешкоћа које постоје у њој. Заједница у 
_____ не може бити жива и успешна све док се њени чланови не 
пробуде, увиде и отклоне зло које постоји међу њима и које спречава 
да се благослов Божји излије на њих.“ – 3. Сведочанство, 484.

„Нека цркве које тврде да верују у истину, које заговарају 
Божји закон, држе тај закон и одвоје се од сваке неправде. Нека се 
појединачни чланови цркве одупру искушењима да практикују зле 
ствари и попуштају греху. Нека црква започне с делом чишћења пред 
Богом кроз покајање, понизност и дубоко истраживање срца, јер се 
налазимо у несимболичном дану помирења – озбиљном времену 
које доноси вечне последице.“ – Selected Messages, vol. 2, p. 378.
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Уторак   29. јануар

3. БОГ ОДГОВАРА

а. Како је Бог милостиво одговорио док се Исус Навин молио, 
негодујући због срамотног пораза израиљске војске код Гаја? 
Исус Навин 7:10-12.

„Али наш милостиви Бог није свог слугу (Исуса Навина) 
походио гњевом због ове његове заблуде (сумње и неверице). Он је 
у својој милости примио скрушеност и молитву Исуса Навина, али 
је у исто време благо укорио његово неверовање, а затим му открио 
узрок њиховог пораза.“ - The Signs of the Times, April 21, 1881.

б. Шта треба да научимо из ове кризе? 1. Корин. 10:1-5,11,12.

„'А Господ рече Исусу: Устани: што си пао на лице своје? Згрешио 
је Израиљ, и преступио завет мој који сам им заповедио: јер узеше 
од проклетих ствари, и украдоше, и затајише, и метнуше међу своје 
ствари. Зато неће моћи синови Израиљеви стајати пред непријатељима 
својим; плећа ће обраћати пред непријатељима својим, јер су под 
проклетством; нећу више бити с вама, ако не истребите између себе 
проклетињу' (Исус Навин 7:10-12).

„Показано ми је да нам у претходно наведеним примерима Бог 
предочава како Он гледа на грех међу онима који тврде да су Његов 
народ, народ који држи све Његове заповести. Они који су имали ту 
нарочиту част да буду сведоци запаженог испољавања Његове силе, 
слично старозаветном Израиљу, а ипак се усуђују да не поштују Његова 
изричита упутства, биће неизбежно предмет Његовог гњева. Бог жели 
да поучи свој народ да су непослушност и грех Њему веома мрски, и 
да се не смеју узимати олако. Он нам показује да припадници Његовог 
народа, кад се међу њима нађе грех, треба одмах да предузму одлучне 
мере да се тај грех искорени између њих, да Његово негодовање не би 
погодило целу Заједницу. Али ако они који се налазе на одговорним 
положајима прелазе преко греха појединаца, Његов гњев их неће 
мимоићи, а одговорним за такве грехе сматраће се народ Божји као 
целина. Својим поступцима са својим народом у прошлости, Господ 
показује сталну неопходност чишћења Заједнице од греха и зла. Мрак 
који један грешник распростире око себе може да заклони светлост 
Божју од целе Заједнице. Кад припадници народа Божјег увиде да их 
окружује тама, а не знају узрок томе, они треба усрдно да траже Бога 
у дубокој понизности и самоиспитивању све док се не разоткрију и не 
уклоне греси који вређају и жалосте Светог Духа...

„Ако слуге Божје равнодушно прелазе преко очевидних греха у 
Његовом народу, они тиме у ствари подржавају и оправдавају грешника, 
и криви су исто тако као и он; Божје негодовање их сигурно неће мимоићи 
и сматраће се одговорнима за грехе кривца.“ – 3. Сведочанство, 244-246.
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Среда   30. јануар

4. ДЕЛО У ОВИМ ПОСЛЕДЊИМ ДАНИМА

а. Шта је Господ наредио Исусу Навину да предузме у кризи 
која је узроковала слабост и пораз код Гаја? Исус Навин 
7:13-15. Шта из овога можемо научити?

_______________________________________________________________________

„Иако (неки) можда увиђају да безакоње постоји, они то не 
осећају онако болно као што је осећао Исус Навин, нити су спремни 
да се понизе пред Богом због опасности у којој се налазе душе.

„Прави припадници народа Божјег, којима је у срцу дело 
Господње и спасавање душа, увек ће грех гледати у његовој стварној 
одвратности. Они ће увек бити за то да се савесно и отворено осуде 
греси који их тако често спопадају. Због греха такозваног народа 
Божјег, они ће најдубљи бол осећати нарочито у завршном делу за 
Заједницу, у време запечаћења сто четрдесет и четири хиљаде који 
треба да стоје без мане пред престолом Божјим...

„Ко познаје намере Господње у ово време? Да ли су то они који 
покривају безакоња и грехе међу такозваним народом Божјим, 
и који у свом срцу, иако не отворено, гунђају против оних који 
осуђују грех? Да ли су то они који јавно устају против оваквих, 
а сажаљевају преступника? Не, заиста не! Ако се не покају и не 
престану да – злостављајући оне који носе терет одговорности, 
а крепећи руке грешницима у Сиону – чине дело сотонино, они 
никада неће примити печат Божјег одобравања.“ – 3. Свед., 246.

„Ако водећи људи занемаре да разоткрију грехе због којих Бог не 
може да буде задовољан својом Заједницом, они постају одговорни 
за те грехе.“ – 3. Сведочанство, 249.

б. Како је Исус Навин послушно извршио Божји налог? Исус 
Навин 7:16-18.

_______________________________________________________________________

„Исусу је било дато упутство како да пронађе и казни преступ. 
За откривање кривца послужили су се бацањем коцке. Преступник 
није одмах био изобличен већ је цела ствар извесно време остављена 
у неизвесности како би сви осетили своју одговорност за грехе који 
су постојали међу њима, и на тај начин били наведени да испитају 
своја срца и да се понизе пред Богом...

„Ахан син Хармије из племена Јудина, био је проказан Божјим 
прстом као онај који је смео Израиља.“ – Патријарси и пророци, 515.
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Четвртак   31. јануар

5. ВЕРНЕ ВОЂЕ У КРИЗИ

а. Шта је Исус Навин љубазно замолио Ахана да учини, и какав 
је био Аханов одговор? Исус Навин 7:19-21. Како Бог гледа 
на равнодушност у време кризе? Софонија 1:12.

„Има много и таквих којима недостаје разборитост Исуса Навина 
и којима није дужност да истражују кривце, и да неодложно устају 
против греха који постоје међу њима. Такви не треба... да стоје на 
путу управо онима којима је то задатак...

„Показано ми је да су признања која неки између нас дају или су 
давали слична Ахановом признању. Они крију своје преступе и нису 
спремни на добровољно признање све док их Бог не разоткрије, 
и тек онда признају своје грехе. Такви настављају својим злим 
путем све док не постану потпуно неосетљиви. Они можда чак и 
знају да као такви представљају терет за Заједницу... А ипак их 
савест не оптужује због тога. Они нису спремни да, понизивши 
своја охола и побуњеничка срца пред Богом и одбацивши своје 
грехе, олакшају положај Заједнице. Божје неодобравање прати све 
припаднике Његовог народа као целину, и Он неће испољити своју 
силу у њихову корист све док међу њима постоји грех, и док то 
подржавају они који се налазе на одговорним положајима. 

„Они који се у страху Божјем залажу да Заједницу ослободе 
оваквих сметњи и препрека, исправљајући тешка застрањивања 
и наводећи народ да се гнуша греха, како би могао да напредује 
у чистоти и да се име Божје слави, увек ће наилазити на отпор 
непосвећених.“ – 3. Сведочанство, 249, 250.

„Заједница је као целина у извесној мери одговорна за грехе 
својих чланова, јер не дижући свој глас против постојећег зла, она 
га у ствари одобрава.“ – 4. Сведочанство, 467.

Петак   1. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Који је био узрок пораза Израиљаца код Гаја?
2. Шта је у молитви Исуса Навина Богу био доказ вере, а шта је 

откривало сумњу?
3. Објасни дужност цркве остатка која се озбиљно припрема за 

Христов други долазак.
4. Које лидерске особине поменуте у Књизи Исуса Навина, у 7. 

поглављу, би било добро да и ја развијем?
5. Зашто не смем да ометам неопходно дело протеривања греха из табора?
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Лекција 6 Субота, 9. фебруар 2019.

Аханов синдром
„Гледајте и чувајте се од лакомства; јер нико не живи оним што је 

сувише богат.“ – Лука 12:15.

„Нагомилавање богатства код неких постаје права манија.“ – 4. 
Сведочанство, 466.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 513-519; 
    4. Сведочанство, 466-471.

Недеља   3. фебруар

1. УЗРОК ПРОКЛЕТСТВА

а. Шта је Исус Навин учинио када је Ахан коначно признао 
своју кривицу, након што га је Бог издвојио као кривца у 
Израиљу? Исус Навин 7:22,23.

_______________________________________________________________________

б. Зашто је било толико важно обелоданити такве грехе? Приче 
Соломунове 26,2.

_______________________________________________________________________

„Ахан је добро знао да злато и сребро за којима се полакомио 
припадају Господу.“ – 3. Сведочанство, 248.

„Аханов грех је донео несрећу целој нацији. Због једног 
преступника Божје негодовање погађа Његову Заједницу све 
док се преступ не пронађе и не уклони. Утицаја несавесних 
чланова Заједница треба да се плаши више него својих отворених 
непријатеља, неверника и богохулника. Они ускраћују Израиљу 
Божји благослов и слабе Божји народ.

„Кад на Заједницу наиђу тешкоће, кад постоји хладноћа и духовно 
опадање што непријатељима Божјим пружа прилику да ликују, тада 
чланови, уместо да скрштених руку оплакују то жалосно стање, 
треба да се запитају да међу њима није неки Ахан. Нека сваки од 
њих понизно испита своје срце проналазећи скривене грехе који 
одстрањују од њих Божје присуство.“ – Патријарси и пророци, 518.
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Понедељак   4. фебруар

2. АХАН ЈЕ СМАТРАН ОДГОВОРНИМ

а. Шта је Бог наложио народу да уради са Аханом? Исус Навин 
7:24,25. Зашто је његова судбина упозорење за нас који 
живимо тако близу завршетка времена милости?

„Кад коначно наступи криза... и кад Бог проговори у корист 
свога народа, онда ће они који стално греше, који представљају 
мрачне облаке и који непосредно стоје на путу Божјег залагања 
за Његов народ, можда бити узнемирени што су својим гунђањем 
тако дуго уносили обесхрабреност у Заједницу, и можда ће као и 
Ахан у своје време, у страху и ужасу признати да су грешили. Али 
тако прекасно дато признање за њих саме неће бити ни од какве 
користи, иако ће можда представљати олакшање за дело Божје. 
Признање таквих не долази од осведочења о њиховом правом 
стању нити од свести колико је њихов начин живљења одвратан 
Богу.“ – 3. Сведочанство, 251.

„И данас има много таквих који Аханов грех не сматрају тако 
кобним и изналазе изговор за њега; али то долази само отуда 
што такви уопште немају представу о природи греха и његовим 
последицама, нити о Божјој светости и неприкосновености 
Његових захтева. Често се чују тврђења да Бог не гледа тако 
ситничарски да ли ми пажљиво слушамо Његову Реч, да ли се 
покоравамо свим заповестима Његовог светог закона или пак не; 
али запис о Његовом поступку са Аханом треба да нам послужи 
као опомена. Он ни у ком случају не правда кривога.“ – The Review 
and Herald, March 20, 1888.

б. Како и зашто је Аханову судбину требало одржати у сећању? 
Исус Навин 7:26. Шта то треба да нам открије?

„Јесте ли размишљали о томе зашто су сви Аханови сродници 
заједно с њим били предмет Божје казне? – Зато што нису били 
учени и васпитавани у складу са упутствима датим у закону 
Божјем, као Његовом мерилу правде. Аханови родитељи су свог 
сина васпитали тако да се он осећао слободним да не послуша Реч 
Божју, и начела уткана у његов живот навела су га да и са својом 
децом поступа тако, те су се и она изопачила. Утицај ума на ум увек 
има повратно дејство; и казна којом су поред Ахана обухваћени и 
његови сродници, открива чињеницу да су и сви они били увучени 
у преступ.“ – Коментари библијских текстова, 109.



Библијске лекције, jануар – март 2019. 33

Уторак    5. фебруар

3. ГЛИБ ПОХЛЕПЕ

а. Шта је Ахана навело на грех? Јаков 1:13-15.
_______________________________________________________________________

„Угледавши скупоцене вавилонске хаљине, Ахан није могао 
да савлада своју похлепу. Чак и у тренутку кад је гледао смрти у 
очи, није могао да не каже: 'Леп плашт вавилонски.' Један грех 
вуче други за собом, и он је присвојио злато и сребро посвећено 
Господњој ризници – закидајући на тај начин Богу прве плодове 
земље хананске.

„Смртни грех који је Ахана одвео у пропаст имао је свој корен у 
похлепности – једним од уобичајених греха који се најчешће узима 
олако. Док се други греси истражују и кажњавају, похлепности се 
ретко замера иако је она у ствари преступ десете заповести. Колико 
је тај грех огроман и колико су његове последице страшне види се 
из Ахановог случаја.“ – Патријарси и пророци, 516.

б. Објасни на који начин зло похлепе представља одрицање од 
вере. Јеврејима 13:5.

„Лакомство је зло које се постепено развија. Аханова 
грамжљивост и незасита жеља за стицањем претворила се у навику 
и чврсто укоренила тако да ју је скоро немогуће било искоренити. 
Иако је уживао у томе злу ипак се запрепастио при помисли да ће 
тиме нанети несрећу целом Израиљу; али је грех умртвио његову 
савест и кад је наишло искушење он је пао као лак плен.

„Зар се и данас не греши упркос исто тако свечаних и јасних 
опомена? И нама је исто тако јасно и одређено забрањено да се 
одајемо лакомству као што је и Ахану било забрањено да присвоји 
било шта од плена затеченог у Јерихону...

„Прљави траг те зле склоности свуда се показује. У породицама 
због тога долази до неслоге и размимоилажења, она код 
сиромашнијих изазива завист и мржњу према богатијима, она 
доводи до свирепог тлачења сиромашних од стране имућнијих. А 
то зло постоји не само у свету већ и у Заједници. Као и свугде, 
чак се и овде наилази на себичност, похлепност, подваљивање, 
запостављање милосрђа и братске љубави, и закидање Бога 'у 
десетку и приносу' (Малахија 3:8). Међу 'редовним' члановима 
Заједнице који се чак сматрају 'угледнима и добро стојећим', авај! 
налазе се многи Ахани.“ – Патријарси и пророци, 516, 517.
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Среда   6. фебруар

4. ИЗБЕГАВАЊЕ ЗАМКЕ

а. Која упозорења против жудње за било чим што не припада 
нама допиру и до нас? Лука 12:15; 1. Јованова 2:15-17. Како 
овај грех спречава напредак Божјег дела?

„Та све већа склоност за стицањем земаљског блага и себичност 
која се рађа из незасите жеље за добитком стални су узроци што 
Заједница губи своју духовност и Божје одобравање. Када су и 
глава и руке стално заузети планирањем и мучним напорима у 
стицању богатства, онда се заборавља на дужности и обавезе које 
имамо према Богу и према ближњима.“ – 4. Сведочанство, 78.

„Уместо да све дају за Христа, многи, попут Ахана, узимају 
златну шипку и привлачан вавилонски плашт и сакривају то у свом 
шатору. Кад је присуство једног Ахана било довољно да ослаби 
цео израиљски логор, зар треба да се чудимо што је успех који 
прати наше напоре тако незнатан, кад свака скупштина и скоро 
свака породица има свог Ахана?“ – 5. Сведочанство, 145.

б. Које још грехе, повезане са похлепом, Бог нарочито мрзи? 
Приче 6:16-19. Како Бог гледа на нас ако гајимо ове грехе? 

„Разни греси које чине и одобравају и они који за себе тврде да су 
хришћани навлаче Божји гњев на Заједницу. У дан када се небеске 
књиге отворе, Судија неће морати речима да изражава кривицу 
преступника, него ће бити довољно да управи само један продорни 
и свеиспитујући поглед, и свако дело и свака трансакција у животу 
оживеће у памћењу починиоца. За преступником неће морати, као 
у данима Исуса Навина, да се трага од племена до породице, него 
ће он сопственим устима признати своју срамоту, своју себичност, 
лакомство, непоштење, утају, лаж и превару. Греси сваког појединца, 
скривени од људи, тада ће бити објављени као са 'кровова'.

„Заједница не треба толико да страхује од отворених преступника, 
неверника и богохулника, колико од утицаја недоследних хришћана. 
Они су ти због којих Заједница не прима Божји благослов, због 
којих је често тако слаба и изложена срамоти која се не може лако 
избрисати.“ – 4. Сведочанство, 469.

„(Божји) Дух је ожалошћен због охолости, раскоши, непоштења 
и обмањивања којим се служе и неки који исповедају побожност. 
Све то доприноси да Бог није задовољан својим народом.“ – 4. 
Сведочанство, 467.
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Четвртак   7. фебруар

5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ У ТРГОВАЊУ

а. Које поимање нам може помоћи да Бога и све своје ближње 
ставимо испред своје природне тежње за световним добитком? 
Приче 15:3; Колошанима 3:1-3.

„Обичај да се у трговини стиче претерана зарада, што се у свету свуда 
практикује, не треба да буде пример за праве хришћане. Они не треба 
да одступају од савршеног поштења, чак ни у такозваним ситницама. 
Продати неки артикл скупље него што му је стварна вредност, користећи 
се при том незнањем купца, то је превара. Незаконита зарада, ситничарске 
смицалице у трговини, претеривање, нелојална конкуренција, продавање 
јефтиније од неког брата који се труди да поштено послује – све то прља 
чистоћу Заједнице и поткопава њену духовност.

„Понашање у пословном животу није ван граница Божје владавине. 
Хришћанство није одећа којом треба да се хвалисаво размећемо само 
суботом и кад долазимо на богослужење, већ карактер који треба да 
испољавамо сваког дана у седмици и на сваком месту. Начела хришћанства 
морају се поштовати на радном месту, у кући и у свим трансакцијама 
пословног живота, било са члановима наше Заједнице или са осталим 
светом.“ – 4. Сведочанство, 470.

„Први хришћани нису имали ни издалека та преимућства и 
могућности које ми имамо. Они су били сиромашан народ, али су 
осећали силу истине. Покретачка снага која их је нагонила да уложе 
све што су имали био је циљ који су стално имали пред својим очима. 
Осећали су се као оруђа у Божјим рукама од чије активности зависи 
спасење или пак губитак многих душа. Уложили су у то све што су 
имали и били су у сваком тренутку спремни да се одазову на сваки 
позив Господњи.

„Ми тврдимо да се руководимо истим начелима и да смо под 
утицајем истог Духа... Нека се свако од нас лично залаже да примером 
несебичног доброчинства позитивно и подстицајно делује на друге.“ 
– 5. Сведочанство, 145, 146.

Петак   8. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 
1. Шта највише спречава изливање Божјих благослова и слаби Његов народ? 
2. Како ја могу да утичем на младе на сличан начин као што је Ахан 

утицао на своју децу?
3. Како могу да избегнем грешно одавање коренима похлепе?
4. Која опасност нарочито вреба када год купујемо или продајемо 

нешто већ коришћено?
5. Како могу да избегнем честу замку жудње за земаљским добитком?
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Лекција 7      Субота, 16. фебруар 2019.

Благослови и проклетства
„Не би ни једне речи од свега што је Мојсије написао, које не 

прочита Исус пред свим збором Израиљевим, и женама и децом и 
странцима који иђаху међу њима.“ – Исус Навин 8:35.

„Они су се могли надати да ће остварити намере Божје само ако 
свако срце буде испуњено поштовањем према светом Божјем закону.“ – 
Пророци и цареви, 316.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 520-524.

Недеља     10. фебруар

1. СВЕЧАНИ ИЗБОР

а. Који избор је Бог поставио пред свој народ на граници 
обећане земље, и шта из тога можемо научити? 5. Мојсијева 
11:26-28.

_______________________________________________________________________

„Бог захтева послушност, и ако Га не послушате, бићете у 
горем положају него да сте неутрални. Ако се не удостојите Божјег 
благослова, примићете Његово проклетство. Он захтева од вас 
да будете послушни и покорни, и каже да ћете онда јести 'добра 
земаљска'. Страшно проклетство је изречено над онима који не 
дођу у помоћ Господу.“ – 2. Сведочанство, 179.

б. Наведи две планине одабране за изрицање благослова и 
проклетстава. 5. Мојсијева 11:29. Како су израиљска племена 
подељена за ову свету дужност? 5. Мојсијева 27:11-13.

_______________________________________________________________________

„Брда Евал и Гаризим, стојећи недалеко једно наспрам другог, 
са једне и са друге стране ове долине, представљала су са својим 
испупченим деловима неку врсту природне говорнице, тако да се 
свака реч изговорена на једној страни могла јасно чути на другој, 
док су благо спуштене падине пружале довољно простора за овај 
огромни скуп.“ – Патријарси и пророци, 521.
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Понедељак    11. фебруар

2. ВЕЖБАЊЕ УМА ЗА ПОБЕДУ

а. Коју заповест, дану преко Мојсија, а везану за гору Евал је 
требало извршити кад је народ прешао преко Јордана? 5. 
Мојсијева 27:2-8.

_______________________________________________________________________

б. Шта је још требало урадити са циљем утврђивања закона у 
уму народа? 5. Мојсијева 6:6-9; 31:19-22.

_______________________________________________________________________

„За време лутања кроз пустињу, Бог се обилно постарао да 
Његова деца задрже у сећању речи Његовог закона. А кад су 
се настанили у Ханану, морали су свакога дана у сваком дому 
понављати Божје заповести, написати их јасно на довратницима, 
капијама и спомен-плочама. Морали су их стављати у песме, које 
је певало и младо и старо. Свештеници су на јавним скуповима 
поучавали народ Божјим заповестима, а и владари су их исто тако 
свакодневно проучавали. 'Размишљај о њему дан и ноћ', рекао је 
Господ Исусу Навину за закон, 'да држиш и твориш све како је у 
њему написано; јер ћеш тада бити срећан на путевима својим и 
тада ћеш напредовати' (Исус Навин 1:8).“ – Пророци и цареви, 315.

ц. Коју корист и ми добијамо памтећи Божји закон и размишљајући 
о обећањима и опоменама записаним у Његовој Речи? Псалам 
119:11.

_______________________________________________________________________

„Неколико драгоцених тренутака сваког дана треба посветити 
молитви и проучавању светих списа да би се учењем одређеног 
текста напамет духовни живот одржавао у души.“ – 4. Сведочанство, 
437.

„Мислима се мора поставити граница, не сме им се допустити да 
лутају. Оне се морају бавити светим списима. Чак и цела поглавља 
треба учити напамет да бисмо их понављали када нам се сотона 
приближи са својим искушењима. Чак и док идете улицом, можете 
прочитати неки стих, размишљати о њему и тако га утиснути у 
своје памћење, а Бог ће учинити да светлост тако сачуваног знања 
засија у време када то буде потребно.“ – The West Michigan Herald, 
October 26, 1904.
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Уторак   12. фебруар

3. ИЗВРШАВАЊЕ ПОМЕНУТИХ УПУТСТАВА

а. Како је Исус Навин извршио налог дат преко Мојсија у 
погледу горе Евал? Исус Навин 8:30-32.

_______________________________________________________________________

„Према упутствима која је Мојсије оставио, на Евалу је био 
подигнут један велики споменик од камена. На том камењу, 
претходно премазаном нарочитим малтером, био је исписан закон – 
и то не само оних десет заповести објављених на Синају и урезаних 
на каменим плочама, већ и сви остали закони који су били дати 
Мојсију и записани у књигу. Поред тог споменика био је подигнут 
и жртвеник од нетесаног камена на којем су приношене жртве 
Господу. Чињеница да је жртвеник на Евалу морао бити подигнут 
на гори на којој је требало бити изречено проклетство, значила је 
да је Израиљ преступом закона навукао на себе оправдани Божји 
гњев и да би они већ били похођени судом и казном да није било 
Христовог измирења, представљеног управо тим жртвеником.“ – 
Патријарси и пророци, 521.

б. Како је Исус Навин распоредио вође и народ за ту значајну 
свечаност, и шта треба да запазимо у вези са начином на 
који су и странци били примљени? Исус Навин 8:33.

„На брду Гаризиму било је сакупљено шест племена – сва она 
племена која су потицала од Лије и Рахиље, док су остала племена 
која су потицала од њихових помоћница, заједно са Рувимом и 
Завулоном, била постављена на Евалу. Свештеници са ковчегом 
завета били су у долини између тих брда.“ – Патријарси и пророци, 
521.

„Нека они који верују у Господњу Реч читају упутства записана 
у Трећој и Петој књизи Мојсијевој. Ту ће видети какво је васпитање 
било давано синовима Израиљевим. Иако су као изабрани народ 
били позвани да буду особити и свети, одвојени од осталих народа 
који нису познавали Бога, требало је да буду веома љубазни према 
странцима. На странца нису смели гледати с презрењем само зато 
што не припада Израиљу. Требало је да странцима указују љубав и 
пажњу јер је Христос умро да спасе и њих исто тако као и Израиљце. 
На њиховим празницима захвалности, када су се подсећали на све 
што им је Бог учинио у својој милости, требало је да и странац 
наиђе на срдачну добродошлицу.“ – 6. Сведочанство, 253, 254.



Библијске лекције, jануар – март 2019. 39

Среда     13. фебруар

4. ИЗБЕГАВАЊЕ ФОРМАЛНОСТИ У ВЕРСКИМ  
СЛУЖБАМА

а. Шта је био врхунац церемоније на гори Евалу? Исус Навин 
8:34.

_______________________________________________________________________
 
„На знак трубе наста тишина и тада Исус Навин у присуству тог 

великог скупа, стојећи поред светог ковчега, прочита благослове 
намењене онима који се буду покоравали закону Божјем. Сва 
племена са Гаризима одговорила су рекавши: Амин.“ – Патријарси 
и пророци, 521, 522.

б. Зашто је било прикладно да цео скуп каже „Амин“? Псалам 
106:48. Зашто је често пригодно да и ми кажемо „Амин“? 

„Када је реч Господња упућивана Јеврејима у време Старог завета, 
заповест је гласила: 'И сав народ одговарајући нека рече: Амин.' 
Када је ковчег завета унесен у град Давидов, и кад је отпеван псалам 
радости и тријумфа, 'сав народ рече: Амин, и хвалише Господа.' Овај 
свесрдни одговор био је доказ да су они разумели изговорену реч и 
придружили се слављењу Бога.

„У нашим верским службама има превише формалности. 
Господ жели да проповедници који износе Његову Реч буду за то 
оспособљени силом Светог Духа; а слушаоци не треба да седе у 
дремљивој равнодушности, гледајући незаинтересовано око себе и 
не обраћајући пажњу на оно што се говори. Утисак који се на такав 
начин оставља на невернике нимало не иде у прилог Христовој 
религији. Ови такозвани хришћани, који тако равнодушно слушају 
излагање Божје Речи, нимало не оскудевају у амбицијама и ревновању 
кад су у питању њихови овоземаљски послови и интереси; али 
оно што је од вечног и непролазног значаја не буди њихово дубље 
интересовање. Глас Божји упућен преко Његових весника може 
да звучи као пријатна песма; али Његове свете опомене, укори и 
охрабрења остају посве занемарени. Њих је потпуно паралисао дух 
овога света. Истине садржане у Речи Божјој наилазе на затворене 
уши и тврда срца на која се не може утицати. Наше скупштине треба 
да буду духовно будне и активне, да храбре и подстичу Христове 
проповеднике и да им помажу у делу спасавања душа. Када 
скупштина ходи у светлости, у њој ће се увек чути и радостан оџив 
и речи усрдне захвалности.“ – 5. Сведочанство, 297.
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Четвртак     14. фебруар

5. ТАЈНА СРЕЋЕ

а. Шта је још било укључено у церемонију изрицања благослова 
и проклетстава? Исус Навин 8:35. Шта је требало редовно 
понављати? 5. Мојсијева 31:10-13.

„(Након што је прочитао благослове, Исус Навин) је затим 
прочитао и претњу проклетством на што су племена са Евала 
одговорила на исти начин. Хиљаде и хиљаде гласова сјединише 
се у јединствен акорд дајући свечани одговор. А тада је уследило 
читање Божјег закона са свим правилима и прописима који су им 
били дати преко Мојсија.

„Израиљ је на Синају чуо закон непосредно из Божјих уста, 
а Његове свечане прописе које је сопственом руком исписао на 
каменим плочама чували су у ковчегу завета. Сада је све то било 
поновно исписано тако да су га сви могли читати. Сви су имали 
предност да лично виде услове завета под којима су имали право 
да наследе земљу хананску. Сви су се морали упознати са условима 
завета, и дати свој пристанак на благослов: ако узаслушају, или 
проклетство: ако не узаслушају. Закон није био само исписан на 
камењу споменика, већ га је Исус Навин гласно прочитао пред 
целим народом. Прошло је само неколико седмица откако је Мојсије 
усменим предањем изложио садржину целе своје пете књиге; ипак 
је Исус Навин поновио закон још једном. 

„Читање закона пажљиво су слушали не само људи Израиљци 
већ и њихове жене и деца. А то је и било важно, јер је требало да се 
и они упознају са својим дужностима.“ – Патријарси и пророци, 522.

б. Наведи неке од благослова и проклетства. 5. Мојсијева 28:1-
13; 27:14-26.

Петак    15. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ: 
1. Зашто су благослови и проклетства дати старом Израиљу значајни 

и данас? 
2. На који начин ми је понекад памћење и размишљање о светим 

списима било од користи?
3. Зашто су и странци били присутни међу вођама и народом на гори?
4. На који начин могу пружити већу подршку делу проповедника у 

мојој локалној цркви?
5. Зашто је било важно да сви од младости науче која је њихова 

дужност према Богу?
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Лекција 8     Субота, 23. фебруар 2019.

Помагање Гаваоњанима
„Учинимо им то, и оставимо их у животу, да не дође гнев на нас 

ради заклетве којом им се заклесмо.“ – Исус Навин 9:20.

„Усред земље се један бројан народ – Гаваоњани – одрекао 
незнабоштва, ујединио с Израиљем, и добио део у благословима завета.“ 
– Пророци и цареви, 249.

Предлажемо да прочитате: The Signs of the Times, February 7, 1884.

Недеља   17. фебруар

1. ЛУКАВА СПЛЕТКА

а. Шта су људи из Гаваона урадили видевши победе Израиљаца? 
Исус Навин 9:3-6.

„(У Галгалу је Израиљце) ускоро посетило једно необично 
изасланство. Људи из тога изасланства желели су да са Израиљцима 
ступе у преговоре. Изјавили су да долазе из далеке земље, што 
се по њиховој спољашности могло и видети. Одело им је било 
старо и дотрајало, а обућа искрпљена. Хлеб што су понели собом 
био се уплеснивио, а стари мехови за вино били су подерани и 
подвезивани, као да су их успут у журби крпили.

„Причали су како су њихови сународници у својој далекој 
домовини – тобож ван граница Палестине – чули за чуда која је 
Бог учинио за свој народ, па су их зато послали да са Израиљцима 
склопе савез.“ – Патријарси и пророци, 525.

б. Препричај њихов сусрет и шта је то што је требало да 
Израиљци знају. Исус Навин 9:7-13.

_______________________________________________________________________

„Јеврејима је изричито било наглашено да се чувају ма каквог 
савеза са идолопоклоничким становницима Ханана, и зато њихове 
вође посумњаше у истинитост свега што су ти дошљаци причали.“ 
– Патријарси и пророци, 525.
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Понедељак   18. фебруар

2. РАЗОЧАРАВАЈУЋА ОБМАНА

а. Коју грешку су Исус Навин и вође начинили у вези са 
Гаваоњанима? Зашто су они подбацили? Исус Навин 9:14,15.

_______________________________________________________________________

б. Како су Израиљци реаговали након што су видели да су 
преварени? Зашто је било исправно што су поштедели 
Гаваоњане? Исус Навин 9:16-20.

„Негодовање Израиљаца кад су сазнали да су на такав начин 
преварени било је веома велико... 'Сав збор викаше на кнезове.' 
Али се ови нису усудили да погазе и раскину споразум, иако 
заснован на превари, јер су им се били 'заклели Господом Богом 
Израиљевим'. 'И не побише их синови Израиљеви.' Гаваоњани 
су се заветовали да ће се одрећи идолопоклонства и служити 
Господу; и поштедети им живот није значило прекршај божанског 
налога да се идолопоклонички становници Ханана истребе. Датом 
заклетвом Јевреји се нису обавезали да чине неки грех. Иако је та 
заклетва била постигнута преваром, ипак се није смела погазити.“ 
– Патријарси и пророци, 526.

ц. Шта треба да схватимо о важности честитости и држању 
једном дате речи? Приче 12:22; Псалам 15:1,4 (последњи део).

„Обавеза на коју се датом речју заклињемо – уколико нас не 
везује да учинимо неко зло – треба да за нас представља светињу. 
Никакви обзири према добитку, могућности зараде, освети 
или личним интересима не смеју ни на који начин да утичу на 
неприкосновеност задате речи или заклетве.“ – Патријарси и 
пророци, 526.

„Ако у било којој ствари изјавите да ћете нешто учинити, 
а касније схватите да сте другоме учинили услугу на сопствени 
губитак, од начела не одступајте ни за длаку. Извршите своју реч. 
Тражењем промене плана показаћете да се на вас не може ослонити. 
Ако повучете реч у малим пословима, повући ћете је и у већим. 
Под таквим околностима неки су у искушењу да варају, говорећи: 
'Нисте ме добро разумели. Мислили сте да моје речи значе више 
него што сам намеравао.' Али чињеница је да су мислили управо 
оно што су рекли, али су изгубили добре побуде па су се накнадно 
пожелели повући.“ – Child Guidance, p. 154.
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Уторак   19. фебруар

3. СУДБИНА ГАВАОЊАНА

а. Будући да су Гаваоњани прибегли лукавству, каква је била 
њихова животна судбина? Исус Навин 9:21-23. На који начин 
то показује утицај који је Бог Израиљев оставио на околне 
народе?

„Гаваоњанима је било дозвољено да живе, али су били обавезани 
да као слуге светиње обављају све најтеже послове...

„Гаваон... 'беше велик град као какав царски град', 'и сви 
људи у њему беху храбри.' Израиљци су уливали велики страх 
становницима Ханана, а упечатљив пример за то била је чињеница 
да су становници једнога овако моћног града морали прихватити 
тако унижавајућу улогу само да би спасли живот.“ – Патријарси и 
пророци, 526-528.

б. Како су Гаваоњани одговорили на пресуду? Исус Навин 9:24-27.
_______________________________________________________________________

„И одреди их Исус у тај дан да секу дрва и носе воду збору и за 
олтар Господњи' (Исус Навин 9:27). (Гаваоњани) су ове услове са 
захвалношћу прихватили, будући свесни да су згрешили и да су се 
морали радовати што им се пружила прилика да откупе свој живот 
на било који начин.“ – Патријарси и пророци, 526.

ц. Шта показује да би Гаваоњани били благословени да су 
остали поштени и рекли целу истину, уместо што су прибегли 
обмани? 2. Мојсијева 12:48,49; 3. Мојсијева 19:33,34.

_______________________________________________________________________

„Бог се постарао да у благословима завета могу учествовати сви 
они који се одрекну незнабоштва и сједине се са Израиљем...

„За становнике Гаваона који 'беше као царски град', и чији 'сви 
људи... беху храбри', није било нимало лако да се понизе и постану 
слуге које ће целом збору цепати дрва и носити воду. Али они су, у 
намери да преваре, узели на себе дотрајалу одећу, и она је остала 
на њиховим раменима као знак доживотног слуговања. Тако су они 
током свих генерација својим подређеним положајем представљали 
сведочанство о Божјој мржњи на неистину.“ – Патријарси и пророци, 
528.
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Среда     20. фебруар

4. ДРЖАЊЕ ОБЕЋАЊА

а. Шта су петорица аморејских краљева урадила када је до њих 
дошла вест да су Гаваоњани ступили у мир са Израиљем? 
Исус Навин 10:1-5.

„Подјармљивање Гаваоњана од стране Израиља испунило је 
страхом срца хананских царева. Одмах су предузете мере да се 
освете онима који су склопили мир са нападачима... Они су нагло 
надирали.“ – Патријарси и пророци, 528.

б. Када су Гаваоњани увидели да су у опасности, коју поруку су 
послали Исусу Навину, и шта је он по том питању предузео? 
Исус Навин 10:6-9.

„'Немој дигнути руку својих са слуга својих; ходи брзо к 
нама, избави нас и помози нам, јер се скупише на нас сви цареви 
аморејски који живе у горама' (Исус Навин 10:6). Опасност није 
претила само Гаваоњанима, већ и Израиљцима. Тај град је држао 
пролазе за средњу и јужну Палестину, и морао се одржати по сваку 
цену ако је требало освојити земљу.

„Припремивши се, Исус Навин је одмах кренуо да Гаваон 
ослободи опсаде. Становници опседнутог града бојали су се да ће 
он одбацити њихов позив зато што су га преварили; али с обзиром 
да су се они били предали Израиљцима и пристали да служе правом 
Богу, Исус Навин се осећао обавезним да их заштити. Овога пута 
није хтео да крене без божанског савета, и Господ га је храбрио да 
предузме што је наумио...

„Пешачећи целу ноћ, Исус Навин је са својом војском у зору био 
пред Гаваоном. Још се кнезови завереници нису ни распоредили 
око града кад Исус удари на њих.“ – Патријарси и пророци, 529.

ц. Шта је посведочило о величанственој моћи израиљског Бога 
у корист оних које је Он одбранио? Исус Навин 10:10,11.

_______________________________________________________________________

„Велики број поражених војника повлачио се пред Исусом ка 
Вет-Орону; и кад су бежећи тако стигли на врх стене суновратили 
су се 'низ врлет вет-оронску' на другу страну планине. Тада се на 
њих осу жестоко невреме.“ – Патријарси и пророци, 529.
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Четвртак   21. фебруар

5. МОЛИТВА И АКЦИЈА

а. Коју чудесну молбу свог верног слуге, Исуса Навина је Бог 
услишио у част и славу Творца? Исус Навин 10:12-14. Зашто 
је Он то учинио?

„Исус је гледајући са врха једног гребена закључио да је дан сувише 
кратак да би могао завршити започето дело. Ако непријатеље не дотуче 
сасвим, они ће се ускоро опет скупити и поново започети борбу. 'Тада 
проговори Исус Господу... и рече: Стани сунце над Гаваоном, и месече 
над долином елонском. И стаде сунце и устави се месец, докле се не 
освети народ непријатељима својим... И стаде сунце насред неба и не 
наже к западу скоро за цео дан' (Исус Навин 10:12,13)...

„Дух Божји је инспирисао молитву Исуса Навина да би се 
пружио још један снажни и непобитни доказ о сили и моћи Бога 
Израиљевог. Стога овај захтев од стране великог вође није био 
дрско прекорачење дозвољеног. Исусу Навину је било обећано да 
ће Бог савладати његове непријатеље; али се он ипак трудио тако 
усрдно као да успех потпуно зависи само од израиљске војске. 
Учинио је све што људска снага може учинити, а тада је вери 
завапио Богу за помоћ. Тајна успеха лежи у повезивању божанске 
силе с људским напорима. Највиши успех постижу они који се 
без устезања ослањају на мишицу Свемогућега. Онај исти човек 
који је наредио: 'Стани сунце над Гаваоном, и месече над долином 
елонском', сатима се молио Богу погнут лицем до земље у логору 
код Галгала. Људи молитве су људи духовне снаге.

„Ово силно чудо сведочи да свим створеним влада Творац.“ – 
Патријарси и пророци, 530.

б. Шта је Бог поново учинио, што показује да Он управља 
природом? Исаија 38:7,8. Шта ће Он урадити у будућности? 
Јов 38:22,23; Откривење 16:17,21.

Петак   22. фебруар

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Јесам ли икада био преварен? Ако јесам, како сам могао то избећи?
2. Зашто су Израиљци остали верни варалицама који су их обманули?
3. Шта из историје Гаваоњана доказује да се лагање не исплати?
4. Зашто је Бог подарио успех Израиљцима у борби против Аморејаца?
5. Шта ће се догодити у будућности, као показатељ да Бог управља 

природним стихијама?
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Субота, 2. март 2019.

Дар прве суботе за помоћ угроженима 
у непогодама широм света

„Јер неће бити без сиромаха у земљи; зато 
ти заповедам и кажем: отварај руку своју 
брату свом, невољнику и сиромаху свом у 
земљи својој“ (5. Мојсијева 15:11).

„Ако осиромаши брат твој и изнемогне 
рука његова поред тебе, прихвати га, и 
као странац и дошљак нека поживи уз 
тебе“ (3. Мојсијева 25:35).

Јесте ли икада замишљали како 
одређеног дана долазите кући и одједном 
се суочавате са земљотресом, ураганом 
или поплавом? Замислите, да је све што сте 
целог живота градили уништено за само неколико 
минута. Сваке године се хиљаде људи широм света суочава са овим 
тешкоћама – упадајући у велико сиромаштво и оскудицу. Међу 
њима се налазе и наша браћа – чланови цркве – који су део наше 
породице, и који, након природних непогода, губе све што имају и 
постају зависни од подршке ближњих у започињању новог живота. 
Протекле године задесило их је све што је могло – пожари, поплаве, 
земљотреси, урагани, чак и вулканске ерупције. У тим случајевима 
осећамо како наш Бог штити свој народ, чувајући њихов живот и 
имовину. Међутим, у многим ситуацијама Одсек наше цркве за помоћ 
угроженима морао је да уложи средства како би се обезбедили храна, 
вода и лекови, саградили нови домови и цркве, помагао је онима 
који су остали без усева, обезбедио медицинску негу и лечење, а 
понекад чак и хитне операције. Тада новац прикупљен током године 
за унесрећене у природним непогодама представља благослов овој 
браћи. Наши дарови могу да им буду од користи да обезбеде заклон, 
дају стабилност и утешно осећање припадности Христовој породици. 

„Многа обећања упућује Господ онима који служе Његовим 
страдалницима.“ – 6. Сведочанство, 306. Запамтите, док отварамо руку 
сиромашнима и потребитима, ми прилажемо за нашег брата који је 
део породице нашег Господара. Нека свако од нас да све од себе и буде 
сигуран да ће наш Бог умногоме благословити наш живот и умножити 
наша средства, јер ће наш новац бити од велике вредности у старању 
за нашу браћу која страдају у најнезгоднијим крајевима света.

Одсек ГК за добротворни рад
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    Лекција 9      Субота, 2. март 2019.

Бог води освајање
„Како заповеди Господ Мојсију, слузи свом, тако Мојсије заповеди 

Исусу, а Исус тако учини; ништа не изостави од свега што беше 
Господ заповедио Мојсију.“ – Исус Навин 11:15.

„Господ је Исусу Навину обећао да ће бити с њим као што је био и са 
Мојсијем и да ће му освајање Ханана учинити лаким задатком, ако буде 
послушан свим Његовим заповестима.“ – 4. Сведочанство, 149.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 532-534.

Недеља   24. фебруар

1. СТРАХОВИТИ НЕПРИЈАТЕЉИ

а. Шта се десило са јужним Хананом убрзо након победе у Вет-
Орону? Исус Навин 10:40-43.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„После победе код Вет-Орона убрзо је освојен цели јужни 
Ханан.“ – Патријарси и пророци, 532.

б. Шта су цареви северне Палестине урадили кад су чули за 
успехе јеврејског народа? Исус Навин 11:1-5.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Племена северне Палестине ужаснута успехом који је пратио 
војску Израиљаца, створила су одбрамбени савез против њих. На 
челу тог савеза био је Јавин, цар асорски – цар покрајине западно 
од језера Мерома. 'Изађоше они и сва војска њихова.' Та је војска 
била већа од свих на које су Израиљци до тада наишли у Ханану.“ 
– Патријарси и пророци, 532.
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Понедељак   25. фебруар

2. ПОБЕДЕ ЗА ВЕРНЕ

а. Шта треба да приметимо у начину на који је Бог охрабрио 
Исуса Навина и поново интервенисао у корист свог верног 
народа? Исус Навин 11:6-8. Шта из овога треба да научимо?

„Недалеко од језера Мерома Исус Навин је напао на логор 
савезника и потпуно уништио њихову војску.“ – Патријарси и 
пророци, 532.

„Бог ће учинити чудесна дела за оне који се уздају у Њега. Разлог 
што онима који се сматрају Његовим народом толико недостаје 
снаге, у томе је што се они превише ослањају на сопствену 
мудрост и не дозвољавају Господу да испољи своју моћ у њихову 
корист. Онима који Му се као верна деца предају свим срцем и 
у потпуности се ослоне на Њега, Он ће пружити помоћ у свакој 
њиховој потреби.“ – 4. Сведочанство, 155.

„Вера посвећеног радника мора издржати сваку пробу и одолети 
сваком искушењу. Бог је у стању и вољан је да пружи својим слугама 
сву снагу која им затреба и да им подари мудрост одговарајући 
и на најразличитије околности. Он ће учинити далеко више него 
што уопште могу и очекивати они који своје поуздање полажу на 
Њега.“ – Дела апостола, 182.

б. Шта је учињено са коњима и кочијама побеђене војске? 
Зашто? Исус Навин 11:9; Псалам 20:7-9.

„Бојна кола и коње којима су се Хананејци поносили и тако 
хвалисаво разметали Израиљци нису смели да присвоје. По Божјој 
наредби кола су сва била спаљена, а коњи осакаћени тако да се 
више у борби нису могли употребити. Израиљци нису смели да 
се поуздају у коње и кола, већ у 'име Господа Бога својега'.“ – 
Патријарси и пророци, 532.

ц. За разлику од случаја са Јерихоном, шта је требало да 
Израиљци учине са градовима осуђеним на пропаст, са 
стоком и целокупним пленом? Исус Навин 11:10-14.

_______________________________________________________________________

„Градови су освајани један за другим, а Асор, главно утврђење 
савезника, био је спаљен.“ – Патријарси и пророци, 533.
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Уторак   26. фебруар

3. ПОСТИЗАЊЕ ЗАДАТОГ ЦИЉА

а. Како можемо сумирати подухват Исуса Навина у освајању 
Ханана? Исус Навин 11:18,19.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Рат је потрајао више година, и на крају је Исус Навин постао 
господар Ханана.“ – Патријарси и пророци, 533.

б. Када је Бог обећао да ће Ханан очистити од свих незнабожачких 
народа који су тамо наставали, какав је план ставио пред 
Израиљце? На коју опасност их је Он упозорио? 5. Мојсијева 
7:21,22.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ц. Упркос свим крвопролићима у овој земљи, која је била намера 
Свевишњег за опште добро човечанства? 5. Мојсијева 7:23-
26. Шта показује да је Бог позвао и на прекид овог суровог 
задатка? Исус Навин 11:23.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оно што изопачује тело води исто тако изопачавању душе. То 
човека чини недостојним за узвишену и свету службу.

„У обећаној земљи, под околностима повољним за стварање 
исправних навика, настављена је дисциплина започета у пустињи. 
Људи нису наваљивали у градове, него је свака породица имала 
свој земљишни посед који је њеним члановима обезбеђивао све 
благодати здравог, неизвештаченог и неизопаченог живота.“ – 
Здравље и срећа, 246, 247.

„Али иако је моћ Хананејаца била сломљена, они ипак нису 
били потпуно избачени из земље. На западу су Филистеји још увек 
држали плодну долину дуж морске обале, а северно од њих била 
је област Сидонаца у чијем је поседу такође био и Ливан; и јужни 
део земље, према Мисиру, још увек је био у рукама непријатеља 
Израиљевих. 

„Па ипак дело које је преостајало Исусу Навину није било да 
настави са ратовањем.“ – Патријарси и пророци, 533.
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Среда   27. фебруар

4. НЕОПХОДАН ЗАДАТАК

а. Ко је унапред одредио границе земље? Коме је поверена 
подела земље? 4. Мојсијева 34:1,2,13,17,18.

_______________________________________________________________________

„Пре но што је престао да води и наређује, велики вођа је 
имао да изврши још један нарочити задатак. Сву земљу, освојену 
и неосвојену, требало је разделити племенима. Дужност сваког 
племена била је да само доврши потпуно ослобађање оног дела 
земље који му буде додељен у наследство. Да су се они показали 
верни и одани Богу, Он би одагнао непријатеље њихове испред 
њих; а обећао им је да ће још више проширити њихове границе ако 
остану верни Његовом завету.

„Подела земље била је поверена Исусу Навину, првосвештенику 
Елеазару и поглаварима племена; наследство сваког племена било 
је одлучивано жребом. Сам Мојсије је одредио границе земље и 
поделио је појединим племенима још пре него што су и стигли у 
Ханан. Из сваког племена изабрао је по једног кнеза који је имао да 
присуствује подели.“ – Патријарси и пророци, 533.

б. Како је требало одредити положај сваког племена, и које 
правило је требало следити узимајући у обзир величину 
племена? 4. Мојсијева 26:54-56.

_______________________________________________________________________

ц. Које наследство су добили Левити? 4. Мојсијева 18:20,21; 
35:1-3,7,8.

_______________________________________________________________________

„Одређени за службу у светилишту, Левити нису примили 
земљу у наследство; живели су заједно у градовима који су били 
за њих одвојени и издржавали су се од десетака, дарова и прилога 
посвећених Божјој служби. Били су учитељи народа, гости на 
свим његовим светковинама, и свугде поштовани као слуге и 
представници Бога. Целом народу је била дата заповест: 'Чувај се 
да не оставиш Левита док си год жив на земљи' (5. Мојсијева 12:19). 
'Зато нема племе Левијево део ни наследство с браћом својом; 
Господ је наследство Његово' (5. Мојсијева 10:9).“ – Васпитање, 133, 
134.
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Четвртак   28. фебруар

5. БЕЗ ИЗГОВОРА

а. Који захтев су због своје бројности изнела деца Јосифова, и 
како је Исус Навин одговорио? Исус Навин 14:4,5; 17:14-18.

„С обзиром да су бројно били најјачи, припадници ових племена 
су захтевали да им се додели два пута већа област него осталима. 
Земља која је жребом њима била додељена била је најплоднија и 
обухватала је најбогатије крајеве саронске долине; али су многи 
важнији градови у долини још увек били у рукама Хананејаца, 
и припадници ових племена, плашећи се опасности и напора 
неопходних да се ти градови заузму, тражили су нове делове у оним 
крајевима који су већ били освојени. Племе Јефремово било је не 
само једно од највећих у Израиљу, већ је и сам Исус Навин потицао 
из њега, и стога су припадници овог племена сматрали да њима 
припадају нарочити обзири. 'Зашто си нам дао у наследство један 
део и једно уже', истицали су они, 'кад нас је множина и Господ нас 
је благословио довде?' Али се од несавитљивог вође није могло 
измамити ни најмање одступање од строге правичности.

„Његов одговор је гласио: 'Кад вас је множина, идите у шуму, 
и онде окрчите себи, у земљи ферезејској и рафајској, ако вам је 
тесна гора Јефремова.'

„У њиховом одговору открива се прави разлог њихове жалбе. 
Недостајала им је вера и храброст да изагнају Хананеје...

„Ако су заиста били тако велик народ као што су тврдили, онда 
су морали бити у стању да иду сопственим путем као и њихова 
браћа. Уздајући се у Божју помоћ нису имали разлога да се плаше 
гвоздених кола.“ – Патријарси и пророци, 536, 537.

Петак   1. март 

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Шта би требало да нас охрабри када се суочимо са непријатељем 

већим од свих које смо раније сусретали?
2. На која „кола и кочије“ се ја можда сувише чврсто ослањам у свом 

животу?
3. Иако је Бог рекао Исусу Навину да освоји Ханан, зашто је Он наложио 

и прекид тог подухвата? 
4. Шта је било обећано сваком племену под условом да остану верни завету?
5. Како се дух Исуса Навина разликовао од духа припадника његовог 

племена?
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Лекција 10   Субота, 9. март 2019. 

Почетак живота у Ханану
„И сабра се сав збор синова Израиљевих у Силом и онде наместише 

шатор од састанка, пошто покорише земљу.“ – Исус Навин 18:1.

„Земља у коју ми путујемо у сваком погледу је далеко привлачнија 
него што је деци Израиља била хананска земља. Њих је водила Божја 
рука. Сам Христос описао им је земљу у којој ће они наћи свој дом; Он је 
хтео да их на све начине подстакне да наставе напред храбро и са надом... 
Њима су биле потребне храброст и непоколебљива вера.“ – The Review 
and Herald, November 29, 1881.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 534-543.

Недеља    3. март

1. ХРАБАР ЧОВЕК

а. Пре него што је земља била подељена, како је Халев 
посведочио о свом искуству од пре четрдесет година? Исус 
Навин 14:6-9. Како је он и раније испољио храброст?

_______________________________________________________________________

б. Шта можемо научити из Божјег обећања Халеву? 4. Мојсијева 
14:22-24.

„Док они који стално сумњају и говоре о немогућности, дрхтећи 
и при самој помисли на високе зидове и моћне дивове, нека у прве 
редове иступе они који, попут верног Халева, имају 'други дух'. 
Божанска истина која доноси спасење допреће до срца слушалаца, 
уколико јој проповедници и такозвани верници не стоје на путу, као 
што су то чинили неверни извиђачи. Наше дело захтева одлучне 
напоре. Нешто се мора учинити да се свету пренесе опомена; нека 
се не зачује ниједан глас који би подстицао себичне интересе и 
занемаривање мисионских поља. Морамо пробудити св0је успаване 
и умне и физичке снаге, посвећујући се делу свим срцем и свом 
душом. Цело небо је заинтересовано за наш рад, и Божји анђели се 
стиде због наше неактивности.“ – 5. Сведочанство, 357.
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Понедељак   4. март

2. ВЕРА ОСТАРЕЛОГ РАТНИКА

а. Коју охрабрујућу молбу је изнео осамдесетогодишњи Халев? 
Исус Навин 14:10-12. На који начин та задивљујућа храброст 
и поверење у Бога надахњују и нас? 

„Ревност и енергија морају се појачати; таленти који су зарђали 
због неактивности морају се усијати од непрекидне употребе у 
служби. Глас који се неретко може чути: 'Сачекај, не дозволи да 
те оптерете бременом одговорности и обавеза', глас је кукавичких 
извиђача. Нама су данас потребни људи који ће, попут Халева, 
иступити у прве редове – человође у Израиљу који охрабрујућим 
речима снажно позивају на непосредну активност. Када себични, 
они који само траже личну удобност и паничари, плашећи се 
горостасних дивова и неосвојивих зидова, бунтовнички позивају 
на одступање, нека се зачује глас верних Халева, чак и ако кукавице 
подигну камење на њих спремни да их каменују због њиховог 
верног сведочанства.“ – 5. Сведочанство, 359, 360.

б. На који начин је благословен Халевов вером прожет захтев? 
Исус Навин 14:13-15.  

„Халевова вера је и сада била исто онаква као кад је својим 
сведочанством противуречио злим извештајима десеторице ухода. 
Он је веровао да ће Бог према датом обећању предати Ханан своме 
народу, и у тој вери се непоколебљиво и 'сасвим држао Господа'. Он 
је заједно са својим народом издржао сва дуга лутања кроз пустињу 
и преживео сва разочарања и све тегобе криваца; а ипак се није 
жалио на то, већ је славио и хвалио милост и доброту Онога који 
га је сачувао и одржао у пустињи док су његова браћа пропадала. 
Господ га је одржао у највећим патњама, опасностима и недаћама 
претрпљеним у току лутања кроз пустињу, па и у свим ратним 
годинама од како су ушли у Ханан, те је и сад кад му је већ било 
више од осамдесет година његова снага била несмањена. Он за себе 
није тражио оне области које су већ биле освојене него баш ово 
место за које су уходе, више него за било које друго, тврдиле да је 
неосвојиво. Уз Божју помоћ он је хтео да се ухвати у коштац управо 
с том силом чија су џиновска утврђења поколебала веру Израиља. 
Халев то није тражио зато што је био жељан славе или величања. 
Храбри стари ратник желео је да народу пружи један пример којим 
ће Бог бити прослављен, а племена охрабрена да сасвим и до краја 
покоре земљу коју су њихови очеви сматрали неосвојивом.“ – 
Патријарси и пророци, 534-536.
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Уторак   5. март

3. ДЕЛОТВОРНА ВЕРА

а. Објасни како је Халебова неустрашива вера била испољена 
у делима, чак и у његовој старости. Исус Навин 15:13,14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Халев је примио наследство за којим је његово срце жудело 
четрдесет година, и верујући да ће Бог бити с њим, изагнао је 
'одатле... три сина Енакова.' Пошто је тако обезбедио имовину за 
себе и свој дом, његова ревност није попустила. Он се није удобно 
сместио да ужива на свом наследству, већ је наставио борбу и 
освајања у корист нације и на славу Божију.“ – Патријарси и пророци, 
536.

б. Објасни коначну разлику у искуству Исуса Навина и Халева 
насупрот искуства неверних ухода. 4. Мојсијева 14:30-32; 1. 
Коринћанима 10:5.

_______________________________________________________________________

„Кукавице и бунтовници су пропали у пустињи, али су Халев и 
Исус Навин који су своју дужност као извиђачи извршили верно 
доживели да једу грожђе са потока Есхола. Свакоме је било дато 
по његовој вери. Неверници су гледали како се њихова страховања 
испуњавају. И поред Божјег обећања, они су тврдили да се Ханан 
не може освојити, и зато га нису ни наследили. А они који су имали 
поверења у Бога, и који су мање гледали у наизглед несавладиве 
тешкоће, а више у снагу свог Свемоћног Помагача, уђоше у добру 
земљу.“ – Патријарси и пророци, 536.

ц. Шта Бог жели да ми схватимо о сили вере? 1. Јованова 5:4.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Све је могуће ономе који верује, и што год тражимо у својим 
молитвама, добићемо ако у то верујемо. Таква вера ће одагнати 
најгушћи мрак и донети зраке светлости и наде узнемиреној и 
очајној души. Ако немамо ту веру, бићемо пометени, застрашени 
и неповерљиви према свима. Бог ће учинити велика дела за свој 
народ ако се овај буде потпуно ослонио на Њега.“ – 2. Свед., 151.
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Среда,  6. март

4. ЗАЈЕДНИЧКО НОШЕЊЕ ТЕРЕТА

а. Која племена су се налазила на источној, а која на западној 
страни Јордана? (За лакше објашњење поделе Ханана између 
дванаест племена погледајте библијску мапу). 4. Мојсијева 
34:14,15; Исус Навин 13:7,8.

_______________________________________________________________________

„Два израиљска племена, Гадово и Рувимово и половина племена 
Манасијина, примили су своје наследство још пре него што су 
прешли реку Јордан. Простране висоравни и богате шуме Галада 
и Васана које су тим пастирским племена нудиле велике пашњаке 
за њихова стада, имале су привлачности каквих се није могло наћи 
чак ни у самом Ханану. Желећи да ту остану, припадници ова два 
и по племена обавезали су се да спреме сразмерно одговарајући 
број наоружаних људи који су имали да, заједно са својом браћом, 
пређу преко Јордана и да им помажу у биткама за ослобођење 
земље све док и они не дођу до свога наследства. Та обавеза је 
била верно испуњена. Кад је осталих десет племена ушло у Ханан 
'пређоше и синови Рувимови и синови Гадови и половина племена 
Манасијиног под оружјем... око четрдесет хиљада наоружаних 
пређоше пред Господом преко Јордана на бој у поље јерихонско' 
(Исус Навин 4:12,13). Четири дуге године су се храбро борили 
уз своју браћу. А тада је дошло време да се врате у земљу свога 
наследства. И као што су у борби били равноправни са својом 
браћом, тако су равноправно и плен поделили и вратише се 'у 
шаторе своје, са стоком врло бројном; са сребром и златом и међу 
и гвожђем и оделом врло многим.' Све је то требало да поделе са 
онима што су остали код куће, код својих породица и својих стада.“ 
– Патријарси и пророци, 541, 542.

б. Где се налазио логор израиљског народа? Исус Навин 4:19; 
10:6 (први део). 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„(У првом логору у Ханану) 'обреза Исус сав народ.' 'И синови 
Израиљеви стојећи у околу у Галгалу славише Пасху...' И Господ је 
рекао Исусу Навину: 'Данас скидох с вас срамоту мисирску' и као 
успомену на то, место њиховог логора названо је Галгал, 'скинути' 
– (скидање срамоте).“ – Патријарси и пророци, 506, 507.
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Четвртак   7. март

5. НОВИ ЛОГОР
а. Након што је молба Јосифових синова услишена, где је премештен 

шатор од састанка? Исус Нав 18:1,10. Зашто? Колико дуго је он 
остао тамо?

„До тада је Галгал био главно национално средиште и ту се налазио 
шатор од састанка. А тада је шатор од састанка требало пренети у 
оно место које је било одређено за његов трајни смештај. То је био 
Силом, једно мало место у делу Јефремовом. Силом се налазио у 
централном делу земље па је свим племенима био лако приступачан. 
Тај предео земље је био већ потпуно ослобођен, тако да поклоници 
нису имали чега да се плаше, нити их је било ко узнемиравао. 'И 
сабра се сав збор синова Израиљевих у Силом и онде наместише 
шатор од састанка, пошто покорише земљу' (Исус Навин 18:1). Кад 
је ковчег са шатором од састанка преношен из Галгала, племена која 
су још увек била улогорена пошла су за њим и сместила се у близини 
Силома. Ту су остали све док се нису раселили свако на своје наслеђе.

„Ковчег завета је остао у Силому три стотине година, све док, 
због греха дома Илијевог, није пао у руке Филистеја, када је и Силом 
био разорен. Ковчег завета никад више није био враћен у шатор 
од састанка смештен у Силому, и служба светиње је најзад била 
премештена у храм подигнут у Јерусалиму.“ – Патр. и пророци,  538.

б. Која драгоцена пракса је касније успостављена у Силому? 
Судије 21:19.

„Светковине Израиљаца биле су такође важно средство 
васпитања. У свакодневном животу породица је била и школа и 
црква, а родитељи су били учитељи како у световном тако и у 
верском подручју. Али, три пута годишње било је одређено време 
за друштвене додире и богослужења. Ови састанци су се одржавали 
најпре у Силому, а касније у Јерусалиму.“ – Васпитање, 36.

Петак   8. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Зашто је Бог рекао да Халев има 'други дух', подесан за хананску земљу?
2. Како ја могу да развијем став сличнији ставу Халева него оном који 

су испољила Јосифова деца?
3. Шта треба да схватим о вери, што можда раније нисам увиђао?
4. Какву веру су испољила племена на истоку?
5. Наведи неке од благослова примљених у Силому.
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Лекција 11    Субота, 16. март 2019.

Решавање неспоразума
„Ко је спор на гнев, велика је разума; а ко је нагао, показује 

лудост.“ – Приче 14:29.

„Прекорима и осуђивањем још нико и никада није био ослобођен 
од свога погрешног мишљења и враћен на бољи пут.“ – Патријарси и 
пророци, 544.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 542-545.

Недеља    10. март

1. ПРЕКО МОЋНЕ РЕКЕ

а. Синови Рувимови, Гадови и половина Манасијиног племена 
били су насељени на источној страни Јордана. Какви су се 
проблеми појавили због њихове толико велике удаљености 
од светиње? Исус Навин 22:10.

„(Ова племена) су сада полазила на своју нову постојбину која 
је Јорданом била одвојена од светиње; и Исус Навин је забринута 
срца гледао на њихово одвајање, знајући како ће тешко и озбиљно у 
својој изолованости и осамљености бити кушани да приме обичаје 
незнабожачких племена која су живела поред њихових граница.

„И док су тако мисли Исуса Навина и других вођа још увек 
биле испуњене неспокојством и мучним слутњама, до ушију им 
допреше чудни извештаји. На Јордану, недалеко од места на којем 
је Израиљски народ на тако чудесан начин прешао реку, она два и 
по племена подигоше велики олтар сличан жртвенику у Силому.“ 
– Патријарси и пророци, 542.

б. Како су остала племена реаговала? Зашто? Исус Навин 
22:11,12.

„Божји закон је, под претњом смртне казне, забрањивао 
увођење било каквог богослужења поред службе у светињи. Да је 
поменути олтар био подигнут с таквим циљем он би, самим својим 
постојањем, одвраћао припаднике ових племена од праве вере.“ – 
Патријарси и пророци, 542.
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Понедељак    11. март

2. УТИШАВАЊЕ ГНЕВА

а. Када су два и по племена источно од Јордана начинила олтар, 
какав миран приступ је утишао првобитну реакцију других 
племена? Исус Навин 22:13,14.

„Представници народа се скупише у Силому и у ватри своје 
узбуђености и негодовања одлучише да одмах заратују против 
преступника. Међутим, под утицајем опрезнијих било је решено 
да се прво пошаље изасланство које ће од представника тих два и 
по племена затражити објашњење зашто су они то урадили. Тада 
изабраше десет кнезова, од сваког племена по једног. То изасланство 
предводио је Финес, који се код Фегора истакао својом изразитом 
ревношћу.“ – Патријарси и пророци, 542.

б. Објасни захтев упућен источним племенима. Исус Навин 
22:15-18.

„Два и по племена су погрешила кад су без претходног 
објашњења започела дело које је пружало повод за тако тешке 
сумње и нагађања. Изасланици су, сматрајући да су њихова браћа 
учинила тежак грех, при самом сусрету иступили са оштрим 
прекором. Оптужили су их за побуну против Господа опомињући 
их да се сете како је Бог казнио Израиљце кад су прионули уз 
Велфегора.“ – Патријарси и пророци, 542.

ц. На које искуство је упућивао Финес? 4. Мојсијева 25:1-9. 
Шта ми треба да научимо из духа који је он испољио према 
својој браћи? Исус Навин 22:19.

„У име свега Израиља, Финес је изјавио синовима Рувимовим 
и Гадовим да, уколико не желе да у овој земљи буду без олтара 
жртвеника, слободно дођу осталој браћи, с друге стране Јордана, 
где ће у наслеђу имати иста права као и остали.“ – Патријарси и 
пророци, 542, 543.

„Нама су потребне добра вера, побожност из срца и божанска 
мудрост у опхођењу са људима, како бисмо не само укоравали, 
претили и молили са сваким сношењем и учењем, већ и узели 
заблуделе у своје наручје вере и привели их Христовом крсту.“ – 
Manuscript Releases, vol. 16, p. 339.
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Уторак   12. март

3. ЗАЈЕДНИЧКО РАСУЂИВАЊЕ

а. Какво су озбиљно поређење западна племена направила у 
погледу олтара саграђеног на источној страни Јордана? Исус 
Навин 22:20. Шта можемо научити из њиховог погрешног 
ревновања за оно што је исправно?

„Сваки хришћанин треба будно да се чува двеју крајности: 
попустљивости у поступању са грехом с једне стране, и преоштрог 
осуђивања и безразложног сумњичења с друге стране. Израиљци који 
су испољили толику ревност у осуди синова Гадових и Рувимових 
имали су на уму како их је у случају Ахановом Бог укорио што нису 
били довољно будни да уоче и разоткрију грех који је постојао међу 
њима. Стога су одлучили да убудуће поступају брзо и одлучно; али у 
свом настојању да тако поступе отишли су у другу крајност. Уместо 
окривљавања и осуде с којом су изашли пред браћу, требало је прво 
у духу учтивости и љубазности испитати чињенице у насталом 
спору.“ – Коментари библијских текстова, 111, 112.

б. Како су синови Рувимови, Гадови и пола Манасијиног 
племена објаснили своје разлоге за подизање олтара на 
источној страни Јордана? Исус Навин 22:21-29.

„У свом одговору оптужени су објаснили да њихов олтар није 
подигнут с циљем да буде и жртвеник, већ једино да послужи као 
сведочанство да и они имају исту веру као и њихова браћа у Ханану, 
иако их раздваја река. Страховали су да њихова деца у будућим 
временима не буду одлучена од светиње, као да нису припадници 
израиљског народа. Онда би овај олтар, подигнут по узору на 
олтар Господњи у Силому, представљао очевидно сведочанство 
да су његови градитељи такође били и поклоници живог Бога.“ – 
Патријарси и пророци, 543.

ц. Како се разуман приступ решавању проблема показао 
успешним? Исус Навин 22:30,31.

„Изасланици су са великом радошћу примили ово објашњење 
и одмах однели поруку онима који су их послали. Све ратничке 
намере биле су напуштене и народ се ујединио радујући се и 
хвалећи Бога.“ – Патријарси и пророци, 543.
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Среда   13. март

4. МУДРОСТ У СМИРЕНОСТИ

а. Шта су деца Рувимова и Гадова урадила како би открила 
да су њихове намере у подизању олтара на источној страни 
Јордана биле часне? Исус Навин 22:34.

„Синови Рувимови и Гадови урезаше тада натпис на олтару да 
би се знало зашто је подигнут. 'Сведок је међу нама да је Господ 
Бог', рекоше они. На тај начин су хтели да предупреде будуће 
неспоразуме и одстране оно што би могло да доведе до искушења.“ 
– Патријарси и пророци, 543.

б. Какву важну лекцију треба да научимо из искуства ових 
племена? Приче 14:17,29; Јаков 1:19.

„Како често због обичних неспоразума искрсну озбиљне 
тешкоће чак и међу онима који имају најпоштеније намере; и ако 
нема учтивости и попуштања може доћи до врло тешких па чак и 
судбоносних последица... 

„Има људи који су врло осетљиви кад се изнесе и најмања 
замерка на рачун њиховог понашања, али су исувише строги у 
поступку према онима за које претпостављају да су у заблуди.“ – 
Патријарси и пророци, 543, 544.

„Силе таме напашће сваку душу, али немојмо се ујединити 
са нечастивим у његовом делу и поступати строго са слабима 
и заблуделима, јер ћемо их тиме обесхрабрити и разочарати. 
Будимо сажаљиви и саосећајни једни према другима, и нека од 
нас потече утицај који ће зацелити, повезати и учврстити, а не 
ранити и истребити. Превише смо нагли... и оно за шта мислимо 
да је праведно, Бог у својим књигама записује као угњетавање... 
Волимо један другога, будимо љубазни и учтиви.“ – The Review and 
Herald, October 24, 1893.

ц. Која још начела треба да имамо на уму у поступању са својом 
браћом? 1. Коринћанима 13:4; Ефесцима 4:32.

„У свим својим пословним, трговачким и уобичајеним међуљудским 
односима са ближњима никад не заборавите да поступате са Божјом 
својином. Увек будите веома љубазни, саосећајни и учтиви, ценећи 
људе као Божју откупљену својину. Будите према другима нежни и 
учтиви.“ – Мој живот данас, 257.
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Четвртак   14. март

5. КАДА СМО ЛАЖНО ОПТУЖЕНИ

а. Чега треба да се сетимо када смо лажно оптужени? Какав 
став тада треба да испољимо? 1. Петрова 2:19-24; 4:14-16.

„Мудрост коју су испољили синови Рувимови, Гадови и 
Манасијини вредна је не само похвале него и подражавања. Док 
су се искрено трудили да ствар праве вере унапреде, о њима се 
погрешно судило и били су строго прекоравани, па ипак нису 
озлојеђено узвраћали истом мером. Пријатељски, учтиво и 
стрпљиво су саслушали оптужбе своје браће пре него што су 
покушали да се бране, а тек онда су лепо објаснили зашто су то 
радили и потпуно доказали своју невиност. Тако је на пријатељски 
начин отклоњена тешкоћа која је могла имати озбиљне и тешке 
последице.

„Они који су у праву, могу чак и под лажним оптужбама да 
остану спокојни и пуни обзира. Богу је познато све што људи 
погрешно разумеју и погрешно износе; и сваки наш случај можемо 
са сигурношћу препустити у Његове руке. Сви они који Њему 
повере своју ствар могу бити сигурни да ће је Он оправдати исто 
онако као што је пронашао Аханову кривицу. Срце којим влада 
Христов дух испољиће ону љубав која 'дуго трпи и милокрвна је'.“ 
– Патријарси и пророци, 544.

„Колика зла би се спречила уколико би сви, кад су лажно 
оптужени, избегавали противоптужбе и уместо тога оружја 
употребљавали благе и помирљиве речи! Они пак који су, у својој 
ревности да спрече грех, склони неоправданом сумњичењу, 
треба увек да се труде да имају најповољније мишљење о својим 
ближњима и да се радују кад се установи да нису криви.“ – The Signs 
of the Times, May 12, 1881.

Петак   15. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Којим опасностима су изоловани чланови цркве нарочито изложени?
2. Којих примера се сетим када је смиренији приступ могао донети боље 

резултате у опхођењу са другима?
3. Зашто се искрен и отворен разговор у духу Христовом увек исплати?
4. Са којим ставом треба да приђем онима за које сматрам да су у заблуди?
5. Ако се осећам лажно оптуженим, које сазнање ће ме водити да свој случај 

предам у Божје руке? Како ће то утицати на моје душевно стање?
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Лекција 12   Субота, 23. март 2019.

Градови уточишта 
„Господ је уточиште убогоме, уточиште у невољи.“ – Псалам 9:9.

„Градови уточишта које је Бог предодредио свом народу у старо 
време представљају симбол прибежишта које ми налазимо у Христу.“ – 
Патријарси и пророци, 540.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 538-542.

Недеља   17. март

1. МИЛОСТИВО ПРОВИЂЕЊЕ

а. Које провиђење је обезбеђено оним Израиљцима који су 
некога ненамерно убили? 4. Мојсијева 35:9-12; Исус Навин 
20:1-3.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

б. Колико је градова уточишта одређено? Где су се они 
налазили? 4. Мојсијева 35:13,14.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ц. Зашто и коме су ови градови били неопходни? 4. Мојсијева 
35:15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Ово племенито старање било је неопходно због старог 
обичаја крвне освете, по којем је убијеног имао да освети његов 
најближи рођак или наследник. У случајевима када је кривица 
била очигледна, није било неопходно чекати на судску истрагу. 
Осветнику је било дозвољено да прогони убицу свуда и да га убије 
где га стигне. Господ је видео да то време није било погодно за 
укидање оваквог обичаја, стога се побринуо за безбедност оних 
који би убиство учинили нехотице.“ – Патријарси и пророци, 539.
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Понедељак   18. март

2. ПУТЕВИ ЗА УТОЧИШТЕ

а. Објасни распоред градова за уточиште и процедуре за њихово 
коришћење. Исус Навин 20:4-6. Која је разлика начињена 
између намерног и случајног убиства? 4. Мојсијева 35:16-24.

„Градови уточишта били су тако распоређени да се за пола дана 
хода могло у један од њих стићи из ма ког дела земље. Путеви којима 
се до њих долазило били су стално одржавани у добром стању; и 
свуда дуж пута морали су стајати путокази на којима је јасним и 
крупним словима била исписана реч 'Уточиште', како се бегунац 
не би задржавао ниједног тренутка. Тим преимућством могао је 
да се користи сваки, био он Јеврејин, странац или дошљак. Али 
док се пазило да невин не буде убијен, пазило се и на то да кривац 
не умакне казни. Случај сваког бегунца морао је бити подробно 
испитан од надлежних власти, и само ако се утврдило да није крив 
за убиство за које закони предвиђају казну, могао је наћи заштиту у 
граду уточишта.“ – Патријарси и пророци, 539.

б. Које је било правило у случају суђења за убиство? 4. Мојс. 35:30. 
Што се тиче броја сведока, које правило је поновљено и у Новом 
Завету? Матеј 18:16; 1. Тимотију 5:19. Зашто је ово толико важно? 

„Мржња, односно изгледи за личну корист, уништили су углед 
и корисност хиљаде невиних људи... Један човек може бити вођен 
предрасудом, себичношћу или злобом. Међутим, није било извесно 
да ће две или више особа бити толико изопачено да се уједини 
у изношењу лажног сведочанства; а ако би се то и догодило, 
појединачним испитивањем истина би била откривена.

„Милостиво провиђење садржи поуку за Божји народ до 
свршетка времена. Сам Христос је Мојсију дао та јасна упутства 
за јеврејски народ; а док је био са својим ученицима на земљи, 
велики Вођа поновио је исту поуку учећи их како да се опходе 
према заблуделима. Сведочанство једног човека није могло нити да 
ослободи, нити да осуди. Поглед на ствар и мишљење једне особе 
није могло да реши спорна питања... Бог је својим слугама ставио 
у дужност да се покоравају један другоме. Никада ни у једном 
важном питању није требало да влада расуђивање једног човека. 
Узајамно уважавање и поштовање чини службу достојанственом, а 
Божје слуге уједињује блиским везама љубави и слоге.“ – The Signs 
of the Times, January 20, 1881.
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Уторак   19. март

3. СИМБОЛ УТОЧИШТА

а. Под којим условима је бегунац био заштићен од осветника, и 
када је био слободан да иде кући? 4. Мојсијева 35:25-32.

_______________________________________________________________________

б. Ко је наше уточиште од смртне казне за грех? Псалам 9:9; 
Римљанима 8:1.

_______________________________________________________________________

„Исти милостиви Спаситељ који је у оно време одредио ове 
градове као привремено (овоземаљско) склониште обезбедио је, 
проливањем своје властите крви за преступнике Божјег закона, 
сигурно прибежиште у којем они могу наћи заштиту од друге 
смрти. Нема те силе која ће из Његових руку истргнути душу која 
се Њему обрати за опроштај.“ – Патријарси и пророци, 540.

ц. Како нас Христос подстиче да уточиште потражимо у Њему? 2. 
Коринћанима 6:1,2; Јеврејима 10:26,27. Како је то приказано 
кроз пример градова уточишта?

„Ако би бегунац желео да сачува свој живот, није смео да губи 
ниједан тренутак; породицу и занимање морао је да напусти, није 
имао времена чак ни да се поздрави са својим најмилијима. Његов 
живот је био у питању, и све друго морало је бити жртвовано 
том једином циљу – стићи до града уточишта. На умор се није 
мислило, на тешкоће се није обазирало. Бегунац се ни за тренутак 
није усуђивао да успори своје кораке, све док се није нашао међу 
зидовима града.“ – The Signs of the Times, January 20, 1881.

„Ми живимо у последњим временима, и сотона сада са 
изванредном силом ради како би лукавим кушањима савладао оне 
који верују у Исуса. Међутим, ми треба да будемо 'сачувани силом 
Божјом'; зато у искушењу прославите Бога који је моћан и који ће 
сачувати верујућу душу да је зли непријатељ не савлада...

„Лукави обмањивач нашао се као онај који оптужује, као лажов, 
мучитељ и убица; међутим, на шта год он навео друге да кажу за 
вас, Господ му може рећи, као што је рекао Петру: 'Иди од мене, 
сотоно.' Он му може казати: 'Ти нећеш стајати између ове душе и 
мене. Нећеш се наћи између мене и душе за коју сам смрћу платио 
откуп.'“ – The Upward Look, p. 42.
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Среда   20. март

4. СВЕТОСТ ЖИВОТА

а. Како Бог гледа на проливање крви? 4. Мојсијева 35:33,34.
_______________________________________________________________________

б. Ком обреду се приступало када је неко пронађен убијен? 
5. Мојсијева 21:1-9. Шта нам ово говори о Божјој мржњи 
према греху и Његовом односу према људском животу?

_______________________________________________________________________

„Након што се ни најдетаљнијом претрагом није могао пронаћи 
убица, требало је да владари овом церемонијом покажу своје 
гађење према злочину. Није требало да се према делима кривца 
поставе безобзирно и немарно. У свим својим поступцима требало 
је да покажу да се утицај греха шири као зараза – да оставља мрљу 
на свакој земљи и свакој особи која не настоји свим средствима 
да преступника врати на стазу праведности. Бог сматра својим 
непријатељима оне који неким чином немарности штите кривца. 
Они су у Његовим очима учесници у злим делима грешника...

„Грех може бити називан погрешним именом, занемариван 
и оправдаван уверљивим изговорима и наводним исправним 
побудама, али то не умањује кривицу у Божјим очима. Где год да 
се пронађе, грех је увредљив за Бога, и за њега ће сигурно стићи 
казна.“ – The Signs of the Times, January 20, 1881.

ц. Шта се још у Божјим очима води као убиство? 1. Јованова 
3:15.

„Сваки неправедни поступак који доприноси скраћивању 
живота, дух мржње и освете, или попуштање некој страсти која нас 
наводи на неправедне поступке према другима или у нама изазива 
само жељу да им наудимо, 'јер који мрзи на брата свог крвник је 
људски'; себична немарност у потпомагању сиромашних и оних 
који пате; свако пуштање себи на вољу, непотребно лишавање или 
претеран рад који би био штетан по здравље – све је то, у већем или 
мањем степену, преступ шесте заповести.“ – Патријарси и пророци, 
314.

„Дух мржње и освете потекао је од сотоне и навео га да усмрти 
Божјег Сина. И ко год носи у себи пакост или суровост гаји исти 
дух, а његов плод ће бити смрт.“ – Мисли са Горе блаженства, 42.
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Четвртак   21. март

5. НАДА ЗА СВЕ КОЈИ ТРАЖЕ УТОЧИШТЕ

а. Шта је учињено како би нама данас било обезбеђено 
уточиште? Јован 10:14,15.

„Исти милостиви Спаситељ који је у оно време одредио ове 
градове као привремено (овоземаљско) склониште обезбедио је, 
проливањем своје властите крви за преступнике Божјег закона, 
сигурно прибежиште у којем они могу наћи заштиту од друге 
смрти. Нема те силе која ће из Његових руку истргнути душу која 
се Њему обрати за опроштај...

„Све док у Христу не нађе заклон, грешник је изложен опасности 
од вечне смрти; и као што су бегунца оклевање и безбрижност могли 
да лише једине шансе и изгледа на живот, тако исто одлагање и 
равнодушност могу да доведу и до пропасти душе. Сотона, велики 
непријатељ, сваког преступника Божјег закона прати у стопу, и 
сви они који нису свесни своје опасности и озбиљно не потраже 
заштиту у вечном заклону, брзо ће пасти као жртва.“ – Патријарси 
и пророци, 540, 541.

б. Какву улогу у овом процесу има црква? Јован 10:16.

„Црква је Божја тврђава, град уточишта који Он држи у овом 
одметничком свету.“ – Дела апостола, 6.

„Дух Свети осведочава грешнике у истину и доводи их у крило 
Заједнице. Проповедници треба да учине свој удео, али они никада 
не могу да изврше онај задатак који је поверен Заједници. Од 
чланова своје Заједнице Бог тражи да младе у вери и искуству 
негују, да их посећују, не да с њима воде празне разговоре, већ да 
се моле и да им упућују речи које су као 'златне јабуке у сребрним 
судовима.'“ – 4. Сведочанство, 65.

Петак   22. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:

1. Ко је основао градове уточишта и са којим циљем?
2. Зашто је толико важно имати два или више сведока у било ком суђењу? 
3. Шта треба да научимо из неопходности журног одласка у град уточишта?
4. Шта нас ови градови уче о Божјој милости и праведности?
5. Када је Христос мени сигурно Уточиште? Како могу помоћи другима 

да Га пронађу?
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Лекција 13   Субота, 30. март 2019.

Последња поука Исуса Навина
„Изаберите данас коме ћете служити... а ја и дом мој служићемо 

Господу.“ – Исус Навин 24:15.

„Још увек можеш постати потпуно посвећен истином или ако се 
одлучиш за супротно, наставити у мраку неверовања, изгубити спасење 
и изгубити све. Ходећи у светлости и извршавајући налоге воље Божје, 
могао би да победиш своју себичну природу.“ – 4. Сведочанство, 200.

Предлажемо да прочитате: Патријарси и пророци, 546-550; 
    5. Сведочанство, 339-345.

Недеља   24. март

1. СВЕЧАНИ СКУП

а. У којим околностима је Израиљ коначно уживао за неко време? 
На шта је тада Исус Навин подсетио народ? Исус Навин 23:1-4; 
24:11-13.

_______________________________________________________________________

б. Којим уверавањима их је Исус Навин охрабривао? Исус 
Навин 23:5-10. Шта треба да научимо из обавеза које су од 
њих захтеване?

„(Народ) није смео да се удружи са идолопоклоничким нацијама 
којима је Бог одредио коначно уништење. Било им је забрањено 
да покажу и најмање поштовање према боговима пагана... Били су 
упозорени да ће присношћу са идолопоклонством изгубити осећај 
одвратности према истом, и да ће тиме изазвати Божје негодовање.“ 
–The Signs of the Times, May 19, 1881.

„Ако нам је у срцу овај свет и налазимо задовољство у његовом 
безакоњу, учествујући у 'бесплодним делима таме', ми практично 
стављамо преда се камен спотицања на који се стално спотичемо 
и својим пристајањем на безакоње подижемо идоле у свом срцу. 
И уколико све то одлучним напорима не искоренимо из свог 
срца, никада нас Бог неће признати за своје синове и кћери.“ – 5. 
Сведочанство, 152.
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Понедељак   25. март

2. УПОЗОРЕЊЕ ПРОТИВ МЕШОВИТИХ БРАКОВА

а. Које упозорење је Исус Навин дао као кључни фактор који би 
помогао народу да смањи шансе од пада у идолопоклонство? 
Исус Навин 23:11-13.

б. На који начин је ово свечано упозорење поновљено и у 
хришћанској ери? 2. Коринћанима 6:14-18; 1. Кор. 7:39.

„Запитај се најозбиљније: 'Неће ли неверни супруг настојати да 
моје мисли одврати од Христа? Он уживања и задовољства овог 
света воли више него Бога; неће ли ме он навести да уживам у 
оном у чему он налази задовољство?' Пут који води у вечни живот 
ионако је узан, врлетан и тежак. Не оптерећуј се додатним теретом 
који ће још више успоравати твоје напредовање...

„Ти си дете Божје, поданик Христовог царства и откупљена си 
крвљу Његовом. Како се као таква можеш повезати са човеком који 
не признаје Његове захтеве и не потчињава се контроли Његовог 
Духа?... Када би младић којег си изабрала био одговарајући животни 
сапутник у сваком погледу (што није), он ипак није прихватио 
садашњу истину; он је неверник, и небо ти не допушта да уђеш 
у брачну заједницу с њим. Не можеш прећи преко те божанске 
забране, а да не изложиш опасности спасење своје душе.

„Желим да те упозорим на опасност која ти прети, пре него 
што буде прекасно. Слушајући умиљате и пријатне речи наведена 
си да верујеш да ће све заиста бити добро; али ти не можеш да 
читаш побуде које подстичу те лепе речи. Не можеш да прозреш 
дубину изопачености скривене у срцу. Не можеш својим погледом 
да продреш иза завесе и да запазиш замке које сотона поставља 
твојој души. Он жели да те наведе да наставиш путем на којем ћеш 
лакше постати мета ватрених стрела његових кушања. Не пружај 
му ни најмање прилику за то. Док Бог својим Духом утиче на ум 
и мисли својих слугу, сотона делује у синовима непокорности. 
Између Христа и Велијара нема никакве сагласности. Између те 
две стране не може да постоји никаква хармонија. Повезати се у 
браку са неверником значи прећи на тле сотонино. Ти ожалошћаваш 
Светог Духа и губиш Његову заштиту. Можеш ли себи дозволити 
тако страшан ризик у борби за вечни живот?...

„Имај на уму да је пред тобом могућност спасења коју треба да 
искористиш, или отворен пут у пропаст коју можеш избећи. Бог ће 
оно што је рекао стварно и учинити.“ – 5. Сведочанство, 340-342.
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Уторак   26. март

3. ПОКОРНА ЉУБАВ ПРЕМА БОГУ 

а. Зашто нерационална наклоност представља проблем? Исаија 
5:18-21; Колошанима 3:5,6.

„Једна од највећих опасности које данас прете народу Божјем је 
повезивање са безбожницима, а нарочито склапање брачних веза са 
неверницима. Код многих љубав према ономе што је људско баца у 
засенак љубав према божанском. Ризикујући да олако узму Божју 
изричиту заповест у овом погледу, они предузимају први корак у 
погрешном правцу. Сваки пут се показало да је спроводити своју 
вољу насупрот Божјим захтевима веома опасно...

„Они који за своје пријатеље и животне сапутнике бирају такве 
који одбацују Христа, а Божји закон бацају под ноге, по правилу, 
постају слични њима по схватању и духу.“ – Коментари библијских 
текстова, 113.

„У хришћанском свету постоји запрепашћујуће алармантна 
равнодушност према учењу Божје Речи у погледу женидбених веза 
хришћана са неверницима... Људи и жене који су иначе разборити и 
савесни затварају своје уши за било какав савет; они су потпуно глуви 
за позиве и преклињања родбине и слугу Божјих... а савестан пријатељ 
који се усуди да изнесе свој приговор сматра се непријатељем. Све 
то бива управо онако како сотона жели да буде. Он мрежу својих 
чаролија плете око душе док је потпуно не омађија и залуди. Узде 
самосавлађивања разум препушта чулној похоти док непосвећене 
склоности не однесу потпуну победу; а жртву свега тога најзад, али 
прекасно, отрежњује живот беде и ропства.“ – 5. Сведочанство, 342, 343.

б. Објасни стварност узрочно-последичне везе коју је изнео 
Исус Навин. Исус Навин 23:14-16.

„Божји план за спасење људи савршен је у свим појединостима. 
Кад би свако од нас верно вршио задатак који му је додељен, све 
би било добро и у реду. Неслогу, несрећу, беду и пропаст доноси 
људско отпадништво. Бог никад не употребљава своју силу да би 
створења својих руку мучио. Он од човека никад не тражи више 
него што је овај у стању да учини. Своју непослушну децу Он никад 
не кажњава више него што је потребно да би их навео на покајање, 
или пак да би друге застрашио да се не би повели за њиховим 
примером. За побуну против Бога нема никаквог изговора.“ – The 
Signs of the Times, May 19, 1881.
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Среда    27. март

4. ОДАБРАТИ БОГА

а. Који позив је Исус Навин упутио народу? Исус Навин 
24:1,14,15. Како то може надахнути и нас? 

„Још увек су потајно били обожавани идоли, и зато је Исус 
Навин сада настојао да (народ) наведе на одлуку којом ће тај грех 
бити изагнан из Израиља.“ – Патријарси и пророци, 548.

„Ако Божје одобравање ишта значи, значи све. Тако је одлучио 
Исус Навин; и након што је размотрио целу ствар, одлучио је да 
Му служи целим срцем. И више од тога, он ће се потрудити да 
наведе и своју породицу да пође истим путем...

„Често понављана упозорења против идолопоклонства упућена 
израиљском народу ништа мање нису значајна и примењива и за 
нас данас. Све што осећања удаљава од Бога јесте идол, и води 
нас у грех. Ако драговољно и радосно служимо Богу и ако нам 
је служба Њему дража од службе греху и сотони, ако изаберемо 
Њега и отворено и храбро се одрекнемо свих привлачности и 
таштине овог света, уживаћемо Његове благослове у овом и заувек 
наставати у Његовој присутности у будућем животу.

„Господ наш Бог је љубоморни Бог. Он је праведан и свет. Са 
Њим се не можемо играти. Он чита преварно срце. Он се гнуша 
дволичног ума. Он мрзи млакост. Ми не можемо служити и Богу и 
мамони, јер су они један другом потпуно супротни.“ – The Signs of 
the Times, May 19, 1881.

б. Шта је Бог желео да Израиљци схвате о својој слабости? 
Исус Навин 24:16-20. Јесмо ли ми ишта другачији од њих?

_______________________________________________________________________

„Пре него што се могло говорити о трајној реформи, они су 
морали бити наведени да осете своју потпуну неспособност да се 
сопственом снагом потчине Господу... И док год су се ослањали на 
своју снагу и сопствену правду, било им је немогуће да постигну 
опроштај греха. Они нису били у стању да задовоље захтеве 
савршеног Божјег закона и узалуд су се обавезивали да ће служити 
Господу. Само кроз веру у Христа могли су са сигурношћу да приме 
опроштај греха и снагу да се покоравају закону Божјем. Морали 
су престати да своју наду на спасење заснивају на сопственим 
напорима. Да би били Богу угодни морали су се потпуно ослонити 
на заслуге обећаног Спаситеља.“ – Патријарси и пророци, 549.
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Четвртак     28. март

5. ЧУДЕСНА ПОБЕДА

а. Који величанствени завет у Божјим очима је Израиљ учинио 
пред Исусом Навином? Шта је извршено у спомен на тај 
завет? Исус Навин 24:21-27.

б. Како је завршни период живота Исуса Навина био испуњен 
посвећеношћу Богу? Ис. Нав. 24:29-31. Како је народ реаговао 
на укор када се у свом искуству поколебао? Судије 2:1-5.

„На светом карактеру Исуса Навина није било ниједне мрље. Он 
је био мудар вођа. Свој живот је потпуно посветио Богу...

„Цео Израиљ је волео Исуса Навина и поштовао га, а након 
његове смрти народ га је дуго оплакивао.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 
1, pp. 351, 352.

„'И дође анђео Господњи од Галгала у Воким и рече: Извео сам 
вас из Мисира и довео вас у земљу за коју сам се заклео оцима 
вашим; и рекох: Нећу покварити завет свој с вама довека. А ви не 
хватајте веру са становницима те земље, олтаре њихове раскопајте. 
Али не послушасте глас мој. Шта сте то учинили?' (Судије 2:1,2). 
Израиљци су погнули главу пред Богом у скрушености и покајању. 
Принели су жртве и признали своје грехе Богу и једни другима. 
Приношење жртве не би имало никакве вредности да они нису 
показали истинско кајање. Њихова скрушеност била је очевидна 
и стварна. Христова милост деловала је на њихова срца тако да су 
они признали грехе и принели жртве, и Бог им је опростио.

„То је било истинско пробуђење, и међу Израиљцима је дошло до 
реформе и духовне обнове. Они су се искрено подсетили на завет 
који су учинили са Богом. Израиљци су служили Господу докле 
год је у животу био Исус Навин и док су били живи водећи људи 
који су видели велика дела која је Бог учинио за њих.“ – Коментари 
библијских текстова, 116.

Петак    29. март

ПИТАЊА ЗА ЛИЧНО РАЗМИШЉАЊЕ:
1. Под којим условом Божји народ ужива Његову нарочиту заштиту?
2. Шта се догађа када особа дође у искушење да ступи у брачну заједницу са неверником?
3. Зашто је толико тешко уразумити особу која је лудо заљубљена у неверника?
4. Колико је људска природа подложна паду у идолопоклонство? Зашто?
5. Шта доба Исуса Навина и његовог вођства чини толико посебним у 

историји Израиља?
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Белешке
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1. Vupsbl! Is. 12,1-6. VI Sved., 400. Jezek. 1,5-10.

2. Tsfeb! Is. 9,6.7. VI Sved., 401. Jezek. 1,11-14. 

3. _fuwsubl! Is. 7,14.15. VI Sved., 402. Jezek. 11,15-19. 

4. Qfubl! Jovan 1,1-4. Sunce zalazi u 16 10 
5. Tvcpub! Pri~e 8,22-30. Sunce zalazi u 16 11 
6. Ofefrb! I Mojs. 2,1-3. VI Sved., 403. Jezek. 1,20-23. 

7. Qpofefrbl! Jovan 1,5-12. VI Sved., 404. Jezek. 1,24-28. 

8. Vupsbl! Jevr. 1,1-5. VI Sved., 405. Jezek. 2,1-5. 

9. Tsfeb! Efesc. 3,9.10. VI Sved., 406. Jezek. 2,6-10. 

10. _fuwsubl! Kol. 1,14-20. VI Sved., 407. Jezek. 3,2-5. 

11. Qfubl! I Jov. 4,9.10. Sunce zalazi u 16 17
12. Tvcpub! Jovan 3,14-16. Sunce zalazi u 16 18 
13. Ofefrb! II Mojs. 20,8-11. VI Sved., 408. Jezek. 3,16-18. 

14. Qpofefrbl! I Jov. 5,11-15. VI Sved., 409. Jezek. 3,19-21. 

15. Vupsbl! Filib. 2,4-8. VI Sved., 410. Jezek. 7,1-4. 

16. Tsfeb! Filib. 2,9-11. VI Sved., 411. Jezek. 7,5-9. 

17. _fuwsubl! Djela 4,11.12. VI Sved., 412. Jezek. 7,12-15. 

18. Qfubl! Efesc. 1,3-7. Sunce zalazi u 16 26 
19. Tvcpub! I Jov. 2,1-3. Sunce zalazi u 16 27  
20. Ofefrb! II Mojs. 31,12-14. VI Sved., 413. Jezek. 7,25-27. 

21. Qpofefrbl! Matej 1,20-23. VI Sved., 414. Jezek. 9,1-4.

22. Vupsbl! Matej 2,1-4. VI Sved., 415. Jezek. 9,5-7. 

23. Tsfeb! IV Mojs. 24,15-17. VI Sved., 416. Jezek. 9,8-11.

24. _fuwsubl! Matej 2,5.6. VI Sved., 417. Jezek. 10,1-5.

25. Qfubl! Jovan 7,40-42. Sunce zalazi u 16 35 
26. Tvcpub! Matej 2,7-11. Sunce zalazi u 16 36
27. Ofefrb! II Mojs. 31,15-17. VI Sved., 418. Jezek. 10,6-9.

28. Qpofefrbl! Matej 2,12-15. VI Sved., 419. Jezek. 10,10-13. 

29. Vupsbl! Matej 2,16-18. VI Sved., 420. Jezek. 10,14-18. 

30. Tsfeb! Jer. 31,15-17. VI Sved., 421. Jezek. 10,19-22. 

31. _fuwsubl! Matej 2,19-23. VI Sved., 422. Jezek. 1,1-4. 
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                              Februar  - 2019. 
 

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

Npmjuwb

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

   
1. Qfubl! Matej 3,1-3. Sunce zalazi u 16 45 
2. Tvcpub! Is. 40,1-5. Sunce zalazi u 16 46 
3. Ofefrb! II Mojs. 35,1.2. VI Sved. 423. Jezek. 14,13-16. 

4. Qpofefrbl! Is. 40,6-11. VI Sved. 424. Jezek. 14,17,20. 

5. Vupsbl! Matej 3,4-9. VI Sved. 425. Jezek. 14,21-23. 

6. Tsfeb! Matej 3,10-12. VI Sved. 426. Jezek. 16,48-50. 

7. _fuwsubl! Djela 1,4-8. VI Sved. 427. Jezek. 18,1-4. 

8. Qfubl! Matej 3,13-17. Sunce zalazi u 16 55
9. Tvcpub! Is. 42,1-4. Sunce zalazi u 16 56 
10. Ofefrb! III Mojs. 26,1.2. VI Sved. 428. Jezek. 18,19-23. 

11. Qpofefrbl! Matej 4,1-4. VI Sved. 429. Jezek. 18,24-27. 

12. Vupsbl! V Mojs. 8,1-3. VI Sved. 430. Jezek. 18,31.32. 

13. Tsfeb! Matej 4,5-7. VI Sved. 431. Jezek. 21,30-32. 

14. _fuwsubl! V Mojs. 6,10-13. VI Sved. 432. Jezek. 28,12-15. 

15. Qfubl! Matej 4,8-11. Sunce zalazi u 17 05 
16. Tvcpub! V Mojs. 6,12-16. Sunce zalazi u 17 06 
17. Ofefrb! V Mojs. 5,12-16. VI Sved. 433. Jezek. 28,16-19. 

18. Qpofefrbl! Jevr. 1,9-14. VI Sved. 434. Jezek. 33,1-5.

19. Vupsbl! Marko 1,1-6. VI Sved. 435. Jezek. 33,6-8. 

20. Tsfeb! Luka 1,1-6. VI Sved. 436. Jezek. 33,9-11. 

21. _fuwsubl! Luka 1,8-14. VI Sved. 437. Jezek. 33,12.13. 

22. Qfubl! Luka 1,15-17. Sunce zalazi u 17 14 
23. Tvcpub! Luka 1,19-22. Sunce zalazi u 17 16
24. Ofefrb! Nemija 13,15-17. VI Sved. 438. Jezek. 33,14-16. 

25. Qpofefrbl! Luka 1,59-64. VI Sved. 439. Jezek. 33,31-33. 

26. Vupsbl! Luka 1,66-69. VI Sved. 440. Jezek. 34,1-4. 

27. Tsfeb! Ps. 132,13-18. VI Sved. 441. Jezek. 34,10-12. 

28. _fuwsubl! Luka 1,76-80. VI Sved. 442. Jezek. 12,22-25. 
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                                Mart  - 2019. 
 

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

Npmjuwb!

[b!pof!lpkj!ofnbkv!

twfep�botuwb!

    

1. Qfubl! Luka 2,8-13. Sunce zalazi u 17 25
2. Tvcpub! Ps. 11,3-7. Sunce zalazi u 17 27 
3. Ofefrb! I Mojs. 35,9-15. VII Sved. 12. Luka 1,46-50. 

4. Qpofefrbl! I Mojs. 37,12-18. VII Sved. 13. Luka 1,67-72. 

5. Vupsbl! I Mojs. 37,19-24. VII Sved. 14. Luka 1,74-80. 

6. Tsfeb! I Mojs. 37,25-34. VII Sved. 15. II Kor. 3,17.18. 

7. _fuwsubl! Matej 26,14-16. VII Sved. 16. Luka 4,38-40. 

8. Qfubl! Zah. 11,12.13. Sunce zalazi u 17 35 
9. Tvcpub! Ps. 37,7-11. Sunce zalazi u 17 36 
10. Ofefrb! I Mojs. 39,2-5. VII Sved. 17. Luka 4,41-44. 

11. Qpofefrbl! I Mojs. 39,20-23. VII Sved. 18. II Kor. 8,9. 

12. Vupsbl! Ps. 105,16-22. VII Sved. 19. Jov 28,28.

13. Tsfeb! I Mojs. 40,8-19. VII Sved. 20. Ps. 119,9-11.

14. _fuwsubl! I Mojs. 41,1-7. VII Sved. 21. Ps. 119,1-6. 

15. Qfubl! Dan. 2,1-5. Sunce zalazi u 17 44 
16. Tvcpub! I Mojs. 41,14-24. Sunce zalazi u 17 45
17. Ofefrb! Psalam 125. VII Sved. 22. Ps. 119,14-16. 

18. Qpofefrbl! I Mojs. 41,25-32. VII Sved. 23. Pri~e 3,1-3. 

19. Vupsbl! Dan. 2,16-19. VII Sved. 24. Pri~e 3,5-7. 

20. Tsfeb! I Mojs. 41,38-43. VII Sved. 25. Pri~e 2,1-5. 

21. _fuwsubl! Dan. 2,25-30. VII Sved. 26. II Sam. 23,2-4. 

22. Qfubl! Dan. 2,31-36. Sunce zalazi u 17 53

23. Tvcpub! Dan. 2,37-43. Sunce zalazi u 17 54

24. Ofefrb! Ps. 78,1-7. VII Sved. 27. Is. 40,27-31.

25. Qpofefrbl! Dan. 2,44-46. VII Sved. 28. Is. 62,3.4.

26. Vupsbl! Dan. 2,47.48. VII Sved. 29. Is. 11,1-4. 

27. Tsfeb! I Mojs. 43,25-30. VII Sved. 30. Is. 32,2-4. 

28. _fuwsubl! I Mojs. 44,14-17. VII Sved. 31. II Sol. 2,7.8.

29. Qfubl! Ps. 105,6-15. Sunce zalazi u 18 01 
30. Tvcpub! Psalam 121. Sunce zalazi u 18 03 
31. Ofefrb! Osija 12,3-7. VII Sved. 32. Luka 1,30-33. 
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5. јануар 
Дар прве суботе за 
централу Западног 
поља Зимбабвеа
(страна 4)

2. фебруар
Дар прве суботе 

за централу Уније 
мисије у Замбији 

(страна 25)

2. март
Дар прве суботе за 
помоћ угроженима у 
непогодама широм 
света (страна 46)

Дарови прве суботе


