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На насловната страница: Габриела Изабел Аларкон Авила (29) сакала да стане позната пејачка 
во Боливија. Но, сега нејзините желби се сменети. Таа сака да пее само за Бога (стр. 8).

 = Искуства кои се посебно 
интересни за тинејџерите

4

8

20

12

26

6

10

22

14

28

С о д р ж и н а

БОЛИВИЈА
1. Христос ja смирува брачната двојка / 2 јули

2. Чудо среде пандемија  /  9 јули

3. Песна во моето срце  / 16 јули  

4. Бог управува со сè   /  23 јули  

БРАЗИЛ
5. Прекрасна карпа  /  30 јули

6. Молитви за новата црква  /  6 август

7. Ултиматум за саботата  /  13 август

8. Црква под дрвото манго  /  20 август

9. Од критика до учеништво  /  27 август  
10. Костим за капење во црква    
/  3 септември
11. Во потрага по вистината   /  10 септември
12. Потпирање исклучиво на Бога   
/  17 септември
13. Програма на 13-та сабота: Да се 

прославува Господарот на саботата  
/  24 септември  



3

A
dv

en
tis

tM
is

si
on

.o
rg

рум светот и што ги охрабрувате да 
учествуваат во мисионството на 
црквата преку своите дарувања.

Од срце ви посакувам изобилни 
Божји благослови!

Ова тримесечје ќе се посветиме 
на Јужнoамериканската дивизија 
во која се наоѓаат: Аргентина, Бо
ливија, Бразил, Чиле, Еквадор, Фок
ландските острови, Парагвај, Перу 
и Уругвај.

Во оваа дивизија живеат речи  
си 350 милиони луѓе со повеќе од 
2,5 милиони верници на Христи
јан ската адвентистичка црква. Тоа 
претставува 1 адвентист на секои 
136 луѓе.

Ова тримесечје осум проекти 
на 13та сабота ќе бидат спроведе
ни во државите на оваа дивизија 
(Боливија и Бразил).

Ако сакате својата саботна школа 
да ја направите поинтересна, можете 
да го преземете Мисионското списа
ние во PDF верзија од линкот: bit.ly/
adultmission или да читате на Фејсбук. 
Посетете ја и нашата фејсбукстрани
ца: Facebook.com/missionquartelies.

Вашата поддршка на мисион
ството е многу важна за единство
то на црквата.

Ви благодариме што помагате 
членовите на вашата саботно
школ ска класа да се запознаат со 
своите духовни браќа и сестри ши

Драги водачи на саботната школа, 

М о ж н о с т и
Даровите на 13. сабота од ова 
три мсечје ќе бидат употребени 
за изградба на нови цркви во:

 Кочабамби, Боливија

 Ел Алту, Боливија;

 Ла Паз, Боливија

 Тринидад, Боливија

 Сантос, Бразил

 Маваи, Бразил

 Бродовски, Бразил

 Рибеира Прета, Бразил

Ендрју Мекчизни
Уредник на списанието
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Во недела Анабел со плачење по
  бегнала од својот дом и избе зу

мено талкала по улиците на Коча
бамба.

Нејзиниот брак се распаѓал во 
до мот во кој немало мир. Посто ја
ните кавги со сопругот влијаеле на 
нивните две ќерки. Ваквата состојба 
не можела повеќе да ја поднесе. Раз
водот изгледал единствено ре ше
ние и излез од проблемите.

Додека бесцелно талкала по ули
ците, одеднаш се сетила дека чула 
оти адвентистичката црква органи
зира програма за духовно исцелу
вање. Нејзиното семејство припаѓа
ло на друга христијанска деномина
ција, меѓутоа во тој момент одлучи
ла да побара помош во локалната 
адвентистичка црква.

Кога дошла во црква, пасторот 
внимателно ја сослушал Анабел, до
дека во очај и со солзи во очите збо
рувала за сво ето разочарување во 
бракот, притоа опишувајќи ги мно
губројните проблеми во домот. Кога 
завршила со изнесување на својата  
животна приказна, пасторот ў пону

дил да се помоли за неа и за нејзи
ното семејство.

Само Исус може да го спаси ва
шиот брак, ја потсетил.

По молитвата, ветил дека ќе 
дој де и ќе ги посети во нивниот 
дом.

Следниот ден чукнал на нивна
та врата и им понудил помош за 
семејно советување. Сопругот на 
Анабел се согласил со понудата и 
ги повикал и ќерките да им се при
дружат. Својата прва средба на  
советување за семејството ја за
почнале со молитва.

„Драги Боже“, се молела Ана
бел, „те молам донеси промени во 
нашиот дом“.

Пасторот ги посоветувал во се
мејството да ја отворат Библијата 
и заедно да ја проучуваат.

Анабел пролеала многу солзи 
во текот на овој состанок. Се чув
ствувала беспомошно. Знаела де
ка треба во целост да се предаде 
во Божји раце, меѓутоа, додека го 
слушала својот сопруг, многу гру
би зборови ў доаѓале на ум. Ў се 

Христос ја смирува брачната двојка
БОЛИВИЈА | 2 jули 2022

Анабел
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чинело како да не може да се 
смири.

Неколку денa подоцна, пас-
торот повторно дошол да ја 
проучува Библијата заедно со 
нив и да им подели добри со-
вети за зајак нување на семеј-
ното единство. Се молел заед-
но со нив, ја охрабрувал Ана
бел и нејзиниот сопруг да го 
ос тават минатото зад нив и да 
тргнат напред. Ги посоветувал 
да бидат трпеливи и толерант-
ни.

„Драги Боже“, се молела 
Ана  бел, „Те молам, внеси про-
мени во нашиот дом“.

Кога завршил состанокот, 
една од ќерките изјавила дека 
сака да му го предаде своето 
срце на Ису са со библиско 
крштевање. Па сторот го пови-
кал семејството на саботното 
богослужение. Цело  то семеј
ство дошло на богослужение, 
а ќерката се придружила на 
клубот на младите црковни из-
видници. По извесно време  
била крстена.

Тогаш дошла пандемијата 
на ковид19 и властите спрове-
ле задолжителен карантин во 
траење од три месеци. Кога ка-
рантинот бил укинат, на црк
вите не им било дозволено да 
работат, така што богослуже-
нијата се организирале преку 
интернет.

Во врска со искуството
 Кочабамба се наоѓа во долина, во 

подножјето на планината Тунара и 
има умерена клима која овозможува 
одгледување на разновиден зелен-
чук и овошје.

 Преземете ги сликите од Фејсбук: bit.
ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските постови и 
брзи факти од Јужноамериканската 
дивизија: bit.ly/sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува 
ставовите на Христијанската адвен-
тистичка црква. Проектот „Јас ќе 
одам“ зборува за целите на духовно-
то растење. Целта број 2 зборува за 
јакнење и диверзификација на ми -
сијата на адвентистичката црква во 
големите градови, како и јакнење на 
работите кои влијаат на духовното 
растење. Целта број 5 зборува за 
поу  чувањето на поединците и се меј-
ствата со помош на духовни мате-
ријали. Оваа цел зборува за зголему-
вање на бројот на верници на црква-
та кои редовно се молат, ја проу чу-
ваат Библијата користејќи ги са -бот-
но школските материјали и списите 
на Елена Вајт. Мисионската цел број 
4 зборува за јакнење на адвентистич-
ките институции кои се борат за за - 
чувување на слободата, здрав јето на 
целокупното човеково тело и јакне-
ње на надежта преку Ису со вото деј-
ствување во обновата на Бож јиот лик 
во луѓето. Повеќе инфор мации за 
стратешкиот проект „Јас ќе одам“ на 
Христијанската адвен тистичка црква 
дознајте на IWillGo2020.org.
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Среде пандемијата Господ ги 
слушнал молитвите на Анабел и 
нешто се случило во нејзиниот 
дом.

Нејзиниот сопруг заедно со це
лото семејство комплетно се про
менил. Христос навистина го бла
гословил нивниот дом. Единаесет 
месеци откако побегнала од својот 
дом и безнадежно талкала по ули
ците низ градот, Анабел, нејзини

Мисионски информации
 Првите мисионери во Боливија би 

ле Едуардо и Флора Томан, кои 
до ш  ле во оваа држава во 1907 г. 
Де  леле литература што ја купиле од 
Хуан Пареира, некогашен презви
тетеријански колпортер кој бил 
исклучен од својата црква во 1897 
година. Една седмица пред да ја 
напуштат Боливија и да заминат во 
Чиле во 1909 година, Фер динанд и 
Ана Стал дошле и почнале со здрав
ствено мисионска работа во Ла Паз. 
Подоц на мисионирале и меѓу до 
мо род ците.

 Боливија била последна држава во 
Јужноамериканската дивизија каде 
што започнало адвентистичкото 
дејствување.

от сопруг и нивните две ќерки се 
крстиле во адвентистичката црк
ва.

Бог во целост ги поправил од
носите во домот. Денес, таа го 
слави и фали Бога за Неговата 
љубов и милост.

Ова семејство сака да ги ох
рабрува другите семејства во 
целост да се предадат на Бога во 
молитва.

„Нему ништо не му е невоз
можно“, изјавува таа. „Ставете го 
Бога на прво место во вашиот жи
вот и вршете ја Неговата волја. 
Тој е верен и подготвен да им да
де засолниште на сите семејства 
што го бараат.“

Дел од даровите на 13та сабо
та на ова тримесечје ќе биде упо

требен за изградба на нова црков
на зграда во родниот град на Ана
бел, Коча бам ба.

Ви благодарам што планирате 
великодушно да ги приложите ва
шите средства на 24 септември, кои 
ќе помогнат уште многу семејства 
да пронајдат духовно исцелување 
и да ги вратат љубов та и мирот во 
своите бракови. 

By Andrew McChesney
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Чудо среде пандемија
БОЛИВИЈА | 9 jули 2022

Гиљермо

Боливија минувала низ карантин 
за време на пандемијата Ковид 19.

Сите цркви биле заклучени, бо
гослуженијата и другите активно
сти биле забранети поради стравот 
од ширење на вирусот.

Мали групи верници почнале да 
се собираат во домовите на некои 
од нив во вториот по големина град 
во Боливија, Ел Алто.

Гиљермо искрено се молел Бог 
да му покаже на кој начин можат 
луѓето да Му служат среде панде
мија. Додека се молел, една идеја 
му дошла на ум. Зошто богослуже
нието да не го одржуваме во при
рода надвор од градот?

Со многу молитви и помош од 
другите верници на црквата, било 
одлучено богослужението да се 
одржи на едно од многубројните 
ридови околу градот. Групата го 
избрала брдото кое народот Ајмар 
го нарекува „Вањa Кута“, што во 
превод значи „Суво езеро“.

На првото собирање на црквата 
во сабота се појавиле осум верници.

Луѓето не се обесхрабриле што 
биле во мал број, продолжувајќи да 

се собираат секоја наредна сабота.
Додека се молеле и го прославу

вале Бога, луѓето почнале да доаѓа
ат во сё поголем број. По три месе
ци, групата пораснала на стотина 
луѓе меѓу кои имало адвентисти, 
евангелисти и верници на другите 
верски христијански деноминации.

Студениот дожд и загриженоста 
не ги обесхрабриле овие верни ма
жи и жени, млади и деца да пешачат 
околу 2 километри до врвот на ри
дот каде што се одржувало бого
служението.

Една мисла претежнала во нив
ните мисли. Истрајно да продол жи
ме да се качуваме бидејќи Бог е со 
нас.

Имале доверба во Бога, се моле
ле, се надевале и постеле. Молејќи 
се на колена и пеејќи на врвот на 
ри дот, го прославувале Бога со го
лема радост.

Овие собирања во сабота биле 
прекрасен благослов. Многу луѓе 
го барале Господа, и покрај тоа што 
се соочувале со голема невработе
ност и болести. На ридот се качува
ле со очи полни со солзи, но и со 
вера дека Бог ги води работите и 
дека може да направи големи чуда 
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Во врска со искуството
 Преземете и сликите од Фејсбук: bit.ly/fb-mq

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужноамериканската дивизија.:  
bit.ly/sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува ставовите 
на Христијанската адвентистичка црква. 
Проектот „Јас ќе одам“ зборува за целите на 
духовното растење. Целта број 1 зборува за 
оживување на концептот на мисијата на црк-
вата во целиот свет за пожртвуваност за 
мисијата како начин на живот, кој не ги 
вклучува само пасторите, туку и верниците на 
црквата, младите и старите, во радосно све-
дочење за Христа и создавање нови ученици. 
Целта број 5 зборува за поучувањето на пое-
динците и семејствата со помош на духовни 
материјали. Оваа цел зборува за зголемување 
на бројот на верници на црквата кои редовно 
се молат, ја проучуваат Библијата користејќи 
ги саботношколските материјали и списите на 
Елена Вајт. Мисионската цел број 4 зборува за 
јакнење на адвентистичките институции кои 
се борат за зачувување на слободата, здравје-
то на целокупното човеково тело и јакнење 
на надежта преку Исусовото дејствување во 
обновата на Божјиот лик во луѓето. Повеќе 
информации за стратешкиот проект „Јас ќе 
одам“ на Христијанската адвентистичка црква 
дознајте на IWillGo2020.org.

Б р з и  ф а к т и
 Боливија има најголема солена рамнина на 

светот Salar De Ujuni која зазема простор од 
10.582 км2 и се наоѓа на 3656 метри надмор-
ска височина. Оваа солена рамнина е 100 пати 
поголема од познатата Bonevil Salt Flets во 
Јута (САД). Оваа боливиска рамнина содржи 
50-70 % од светските резерви на литиум.

 Национални животни во Боливија се ламата 
и кондорот.

 Официјален јазик во Боливија е шпанскиот, 
иако постојат околу 36 староседелски народи 
кои се служат со јазиците Ајмар, Гуарана и 
Кечуа.
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во нивните животи. Се храб
реле едни со други со стихови 
од Библијата: „А мојот Бог ќе 
ја исполни славно секоја ва
ша потреба, според Своето 
богатство – во Христа Исуса“ 
(Фи лип јаните 4,19).

Додека светот се смирил 
по пандемијата, пропове
дањето на вечното еванге
лие не запрело. Како резул
тат на чу дото од ридот, за 
време на пандемијата, три
наесет луѓе му го предале 
сво  јот живот на Бога и се 
крс тиле. Денес оваа верна 
група луѓе од ридот станала 
заедница со повеќе од 50 
верници, која во сабота се 
со бира во една изнајмена 
сала.

И покрај пандемијата, 
евангелието се ширело во 

Поглед на висорамнините 
во Боливија.
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вториот град по големина во Боливија, Ел Алто. Меѓутоа, постојат де
лови од градот во кои нема адвентистичка црква.

Даровите  од 13та сабота на ова тримесечје ќе бидат употребени за 
изградба на црква во еден од овие делови на градот.

Ви благодарам што планирате великодушно да ги приложите дарови
те на 13та сабота на 24 септември, со кои ќе ја поддржите изградбата на 
оваа и уште три други цркви во Боливија. 

By Andrew McChesney

Песна во моето срце
БОЛИВИЈА | 16 jули 2022

Габриела

Некои познати пејачи станале 
обземени со музиката во своја-

та младост, но ова не бил случај со 
Габриела. Таа пораснала во Ла Паз 
во Боливија, со желба да секогаш 
биде крај Исуса.

Уште од раѓање мајка ў ў збору
вала за Исусовата љубов.

Пораснала со сознанието дека 
треба да се држат Десетте Божји 
заповеди, но и четвртата заповед, 
која се однесува на саботата како 
седми ден за одмор, преку која се 
одразува Неговиот карактер на љу
бовта. Го знаела значењето на де
сетоците и даровите.

Кога имала девет години му го 
предала својот живот на Исуса со 
библиско крштевање.

Меѓутоа, како минувале години
те, почнала да ги запознава сласти
те на овој свет. Вратата за тие задо
волства била музиката.

Габриела сакала да пее за да се 
забавува за време на школските 
распусти. Во тоа време, била пови
кана да се придружи на една музич
ка група. Таа со задоволство при
фатила, сметајќи дека на тој начин 
може да почне музичка кариера и 
да стане славна.

Нa 19 години, била уверена дека 
пеењето е нејзиниот живот.

Додека студирала на универзи
тетот, пеела во неколку музички 
групи. Одвременавреме си го по
ставувала прашањето дали ја доне
ла вистинската одлука, да не напра
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вила можеби грешка, особено при 
првата страшна сообраќајна не
среќа во која била единствената 
повредена личност.

Ги завршила студиите и дипло
мирала од факултетот за психоло
гија.

Потоа со неколку свои пријател
ки основала нова музичка група со 
која доживеала моментален успех. 
Групата учествувала на многу на
стани а Габриела уживала да оди на 
забави и да ги троши парите на ска
поцени предмети.

Сакала да пее и да троши пари. 
Меѓутоа, кога не пеела и не троше
ла пари од внатре се чувствувала 
празно. Ў се чинело дека животот 
нема некое посебно значење, нема 
некоја смисла.

Таа не престанала во целост да 
оди во адвентистичката црква. Во 
сабота наутро била христијанка, а 
по богослужението се враќала на 
својот секојдневен живот.

Едно саботно утро слушала не
кои посебни црковни песни и во 
неа повторно се родила желба да 
пее во слава на Бога.

„Би сакала да пеам во црква“, си 
помислила. Мајка ми би била мно
гу горда на мене, како ќерка, кога 
повторно би пеела во црквата.

Набрзо почнала редовно да до
аѓа во црква, не само на утрински
те богослуженија туку и на поп
ладневните програми.

Почнала да ги слуша адвентис

тичките пејачи. Сфатила дека сака 
да ја остави световната музика, 
меѓутоа се борела со желбата да 
биде славна.

Се молела Бог да ў помогне.
Потоа пандемијата Ковид 19 на

правила сё да се затвори. Габриела 
не можела да настапува. Наместо 
очај, таа почувствувала огромно 
олеснување. Сега било вистинското 
време да ги прекине своите врски 
со суетниот и безначајниот дел на 
животот.

Се спријателила со пасторот на 
црквата, кој ја повикал на библиски 
проучувања. Таа радосно прифати
ла.

Кога завршила со серијата про
учувања, одлучила одново да го 
посвети своето срце на Бога со пов
торно крштевање.

Чувствувала дека Бог ў дава но
ва можност да живее за Него. По 
извесно време била крстена. При 
нурнувањето во водата изјавила 
дека сите нејзини таленти, сё што 
има, сё му припаѓа на Бога.

„Ти Го предавам мојот живот, 
секој талент и секој мој дар во Твоја 
служба“, му се обратила на Бога.

По крштевањето ја заменила му
зичката  сцена со апликацијата Зум 
,каде што можела да пее во слава и 
чест на Бога.

Врз основа на предлогот на цр
ковните водачи, почнала да води 
психолошки семинари и библиски 
проучувања преку интернет. Преку 
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Во врска со искуството
 Замолете некоја девојка да ја изнесе оваа 

сторија како лично искуство.

 Преземете ги сликите од Фејсбук: bit.ly/sad-
2022.

Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужноамериканската дивизија: bit.
ly/sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува ставовите 
на Христијанската адвентистичка црква. 
Проектот „Јас ќе одам“ зборува за целите на 
духовното растење. Целта број 1 зборува за 
јакнење и диверзификација на мисијата на 
адвентистичката црква во големите градови, 
како и јакнење на работите кои влијаат на 
духовното растење. Целта број 5 зборува за 
поучувањето на поединците и семејствата со 
помош на духовни материјали. Оваа цел збо-
рува за зголемување на бројот на верници 
на црквата кои редовно се молат, ја проучу-
ваат Библијата користејќи ги саботношкол-
ските материјали и списите на Елена Вајт. 
Мисионската цел број 4 зборува за јакнење 
на адвентистичките институции кои се борат 
за зачувување на слободата, здравјето на 
целокупното човеково тело и јакнење на 
надежта преку Исусовото дејствување во 
обновата на Божјиот лик во луѓето. Повеќе 
информации за стратешкиот проект „Јас ќе 
одам“ на Христијанската адвентистичка црк-
ва дознајте на IWillGo2020.org.

Б р з и  ф а к т и
 Боливија и Перу го делат езерото Титикака, 

кое се наоѓа на највисока надморска височи-
на од 3810 метри и има површина од 8.300 
километри квадратни.

 Омажените жени од племето Ајмар можете 
да ги препознаете по начинот на кој го носат 
својот шешир. Кога шеширот се носи од стра-
на тоа е знак дека жената не е мажена, а кога 
се носи на средина тоа е знак дека е мажена.

влијанието на нејзините 
видеоклипови четири луѓе 
се крстиле за време на пан
демијата.

Габриела има посебна 
порака за младите луѓе, 
кои како неа се привлече
ни од светот и скршнуваат 
од патот кој води кон 
Исуса.

„Немојте да го губите 
своето драгоцено време 
во светот бидејќи секој од 
вас има свои таленти и да
рови. Потребно е да ги от
криете и да ги употребува
те за слава на Бога“, вели 
Габриела.

Дел од даровите на 13
та сабота ова тримесечје ќе 
се употребат за изградба 
на црква во Ла Паз во Бо
ливија.

Ви благодарам што пла
нирате да ги издвоите и 
великодушно да ги прило
жите вашите дарови на 24. 
септември 2022. 

By Andrew McChesney
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Карол дошла кај нејзиниот пријател Курт со 
еден голем проблем. Некој се обидел да ја 

преземе сопственоста над нејзината куќа во 
Тринидад, во Боливија. Ў била потребна негова 

помош.
Проблемот настанал кога Карол се преселила 

од Боливија во Бразил со цел да го продолжи сту
дирањето за дипломските студии по анестезиоло
гија. Карол и Курт заедно работеле на универзи
тетот, а таа и нејзиниот сопруг управувале со кли
никата во Тринидад.

Кога заедно со сопругот се преселиле во Бра
зил, му ја оставиле својата куќа и земја на не кој 
свој пријател во кого имале доверба. Ло кацијата 
на земјиштето и куќата била многу добра, во не
посредна близина на центарот на градот. При

јателот се вселил во куќата и набрзо покажал интерес да ја откупи заедно 
со околното земјиште.

Меѓутоа, кога Карол дошла во посета неколку години подоцна, на свое 
изненадување, дознала дека нејзиниот пријател покренал правна про
цедура за добивање на куќата и земјиштето без никаков надомест.

Тој ја користел правната можност за добивање на куќата и земјиштето 
врз основа на повеќегодишен престој во нив без голема заинтересира
ност на вистинските сопственици. Овој процес овозможувал стекнување 
на сопственост над имотот врз основа на престојување и плаќање на 
данокот кон државата во непрекинат период од неколку години.

Карол започнала судска постапка и парницата траела повеќе години. 
Во текот на петтата година од судската постапка таа дипломирала на 
своите постдипломски студии и добила убава работа во Бразил. Заедно 
со сопругот купила куќа во Бразил и почнале да живеат во неа. Немале 
пари да го продолжат судскиот спор во Боливија, така што Карол му се 
обратила на својот стар пријател Курт дека сака тој имот да го подари на 
црквата.

Потоа му раскажала дека во еден момент сакала на имотот да изгради 
здравствена клиника, но сега сакала адвентистичката црква да се наоѓа 
на тоа земјиште. „Сакам на ова земјиште да се изгради клиника која ќе ја 
лекува душата“, рекла таа.

Курт се консултирал со водачите на црквата и ја прифатиле донација
та како можност за ширење на евангелското дејствување во овој град.

Бог управува со сè
БОЛИВИЈА | 23 jули 2022

Курт

Врховниот суд на 
Боливија.



13

A
dv

en
tis

tM
is

si
on

.o
rg

Меѓутоа, изгледало дека 
сатаната сакал ова да го спре
чи. Судските спорови околу 
сопственоста над куќата во 
кои учествувал Курт траеле 
наредните пет години, додека 
целиот предмет не завршил 
на Врховниот суд на Боливија.

Оваа судска постапка на
вистина долго траела, но до
бриот Господ интервенирал 
и врховниот суд пресудил во 
корист на Христијанската ад
вентистичка црква за само 
еден месец. Црквата добила 
сопственост над куќата и зем
јиштето, така што на неа пла
нира да изгради нова црков
на зграда и центар за здрави 
животни навики.

Дел од даровите на 13та 
сабота ова тримесечје ќе би
дат употребени за изградба 
на црковна зграда и центар за 
здрави животни навики во 
Тринидад.

Ви благодарам што плани
рате великодушно да ги при
ложите вашите средства на 24 
септември со цел на оваа пар
цела да може да биде изгра
дена клиника која ќе ја лечи 
душата.

„Бог уште еднаш покажа 
дека прави сё во свое време 
и одлучува во најдобро време 
да се остварат работите“, 
изјавува Курт. „Нека се оства
ри Неговата волја на земјата, 
исто како што се остварува и 
на небото“. 

By Andrew McChesney

Во врска со искуството
 Преземете ги сликите од Фејсбук: (bit.ly/

fb-mq).

 Преземете ги мисионските информациии и 
брзи факти од Јужноамериканската диви-
зија: bit.ly/sad-2022.

 Оваа мисионската сторија ја изнесува целта 
бр. 4 од стратешкиот план „Јас ќе одам“ на 
Хри стијанската адвентистичка црква: „Да се 
зајакнат адвентистичките институции кои 
се борат за заштита на слободата, здравјето 
на целокупното човечко тело и јакнење на 
надежта преку Исусовото дејствување и 
обновување на Божјиот лик во луѓето. За 
по веќе информации дознајте на:

IWillGo2020.org.

Б р з и  ф а к т и
 Боливија е секуларна држава чиј устав 

гарантира слобода на вероисповед.

Двата најголеми градови во Боливија се 
Ла Паз и Сукре.

Боливија го добила името по Симон Бо ли-
вар, венецуелскиот воен и политички водач 
кој водел герилска војна во Ве нецуела, 
Боливија, Колумбија, Еква дор, Перу и 
Па нама против шпанската импе рија. Шпан-
ското владеење во Боливија започнало во 
16 век и траело до 1825 год., по долга 16- 
го дишна војна.

Само 11% од патиштата во Боливија се 
асфалтирани.

Традиционалното боливиско јадење е Sopa 
de mani, односно супа од кикиритки. Се 
прави од тестенини, зеленчук и мелени 
кикиритки.

Главни извозни адути на Боливија се природ-
ниот гас, минералните руди, златото, калајот, 
сојата и производите од соја.
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Прекрасната карпа
БРАЗИЛ | 30 jули 2022

Жакелина

Градот Итапаси во централен 
Бразил се наоѓа покрај река и го 

носи називот „Прекрасната карпа“. 
Постои добра причина поради која 
Итапаси го носи тоа име. Градот се 
наоѓа во тропска област во која 
има богати наоѓалишта на разно
видни минерали. Рударите ја копа
ат кристалната руда Mika, која се 
употребува во козметичката индус
трија. Исто така, има и наоѓалишта 
на злато. Со прекрасните кристали 
и сјајното злато, градот со право се 
наре кува „Пре крас   ната карпа“ на 
Бразил.

Меѓутоа, не било сё така идеал
но во животот на Жакелина, која е 
една од 18.500 жители на овој град. 
Многубројните лични проблеми го 
исполнувале нејзиниот живот, а таа 
не знаела каде да се заврти и како 
да се справи со проблемите.

Во тоа време нејзината прија
телка, Марија Рита, ја повикала на 
состанок на кој се собирале група 
жени во Христијанската адвентис
тичка црква.

На Жакелина многу ў се допад
нало ваквото собирање, така што 

почнала да доаѓа на овие состано
ци секој вторник.

Таа дознала дека во црквата се 
одржуваат и други состаноци и на
брзо почнала да доаѓа на сите со
бирања во текот на седмицата. Тоа 
било нешто сосема ново во нејзи
ниот живот.

Иако била воспитувана во хри
стијанско семејство, во суштина, таа 
не го познавала Бога. Била крстена 
како мало девојче во црквата што ја 
посетувала нејзината фамилија. 
Подоцна таму учествувала на први
от обред на причестување. Во своја
та црква одела секоја недела, но 
неј зиното срце било празно. Не го 
чувствувала Божјето присуство во 
својот живот. Ретко ја читала Би бли
јата, ниту, пак, размислувала за сти
ховите кои биле запишани во неа.

Нејзината пријателка Марија Ри
та, која пораснала во адвентистич
ко семејство, била одушевена што 
Жакелина почнала да доаѓа на цр
ковните активности четири пати во 
текот на седмицата.

Овие две девојки почнале да 
разговараат за Бога. Марија Рита во 
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Во врска со искуството
 Замолете некоја девојка да ја изне-

се оваа сторија како лично иску-
ство.

 Преземете ги сликите од Фејсбук:  
bit.ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските пост-
ови и брзи факти од Јужномери-
кан ската дивизија: bit.ly/sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува 
ставовите на Христијанската 
адвен тистичка црква. Проектот 
„Јас ќе одам“ зборува за целите на 
духовното растење. Целта број 1 
зборува за јакнење и диверзифи-
кација на мисијата на адвентистич-
ката црква во големите градови, 
како и јакнење на работите кои 
влијаат на духовното растење. 
Целта број 5 зборува за поучу-
вањето на поединците и семејства-
та со помош на духовни материја-
ли. Оваа цел зборува за зголему-
вање на бројот на верници на 
црквата кои редовно се молат, ја 
проучуваат Библијата користејќи 
ги саботношколските материјали 
и списите на Елена Вајт. Мисион-
ска та цел број 4 зборува за јакне-
ње на адвентистичките институ-
ции кои се борат за зачувување на 
слободата, здравјето на целокуп-
ното човеково тело и јакнење на 
надежта преку Исусовото дејству-
вање во обновата на Божјиот лик 
во луѓето. Повеќе информации за 
стратешкиот проект „Јас ќе одам“ 
на Христијанската адвентистичка 
црква дознајте на IWillGo2020.org.

една прилика ја запрашала Жа ке
лина што мисли за саботата и за 
состојбата на мртвите.

Жакелина никогаш порано не 
ги читала библиските текстови 
кои зборуваат за саботата и за сос
тојбата на мртвите, и сега станалa 
љубопитна и сакала да има повеќе 
информации за овие теми.

Почнала самостојно да ја про
учува Библијата, барајќи ја висти
ната каква што Бог ја открил во 
Сво јата Реч. Почнала да размислу
ва за стиховите од Библијата.

Кога Марија Рита ў понудила да 
ја проучува Библијата заедно со 
неа, таа со драга волја прифатила. 
Била фасцинирана од сознанието 
дека Бог ги нагласил принципите 
за добро здравје во Библијата.

Кога Божјата Реч почнала да 
деј  ствува на нејзиното срце, таа 
била особено восхитена од здрав
ствената порака. Со универзитет
ска диплома како нутриционист, 
кога согледала дека адвентистич
ката црква ја нагласува важноста 
на квалитетната исхрана и здра
вите животни навики таа почув
ствувала дека Бог ја повикува да 
се приклучи на адвентистичката 
црква.

Библиските проучувања не би
ле секогаш толку едноставни. По
некогаш Жакелина не била под
готвена да ги прифати новите вис
тини, но продолжувала да се моли 
и да проучува. Со текот на време
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то во неа се развила желба целосно 
да му го предаде својот живот на 
Исуса Христа.

Ја завршила серијата на основ
ните библиски вистини што ги про
учувала со својата пријателка. На
брзо започнале нова серија за От
кровението.

Во оваа библиска книга читала 
за уште поубаво место од нејзиното 
Итапаси.

Читала за новиот Ерусалим: „То
гаш јас, Јован, го видов Светиот 
Град – Новиот Ерусалим, како сле
гува од небо, од Бога, стокмен како 
невеста, која е украсена за својот 
маж“ (Откровение 21,2). „Основите 
на градскиот ѕид беа украсени со 
секаков вид скапоцени камења: пр
вата основа е од јаспис, втората  
сафир, третата  халкидон, четврта
та – смарагд; петтата  сардоникс, 
шестата  сард, седмата  хрисолит, 
осмата  вирил, деветтата  топаз, 
десеттата  хрисопрас, единаесет
тата  хијацинт; дванаесеттата – аме
тист“ (Откровение 21,19.20) „Неј зи
ниот ѕид беше изграден од јаспис, 
а градот од чисто злато, како чисто 
стакло“ (Откровение 21,18).

Го прочитала и Христовото ве
тување: „Кој има уво, нека чуе, што 
им зборува Духот на црквите: ‚На 
оној, кој победува, ќе му дадам од 
скриената мана, ќе му дадам и бел 
камен и на каменот напишано ново 
име, што никој не го знае, освен 

оној, кој го добива‘“ (Откровение 
2,17).

Жакелина била подготвена за 
крштевање.

Денеска таа блеска со Хри сто
вата љубов во нејзиниот град. Таа 
се моли Бог преку неа да деј ствува 
на нејзиниот сопруг и нивната ќер
ка да го запознаат Исуса и да тргнат 
кон Новиот Ерусалим, прекрасната 
карпа на универзумот.

„Благодарна сум му на Бога што 
внесе прекрасни луѓе во мојот жи
вот и јас знам дека сите работи се 
усогласени и одат во добар правец, 
бидејќи Бог има план за мојот жи
вот“, изјавува таа. „Му благодарам 
на Бога за тоа што сум и за се што 
имам. Му благодарам што многу ме 
сака иако не го заслужувам тоа. 
Сакам да растам и да напредувам 
во Христа, Тој да ме употреби уште 
многумина да доведам кај Него“,  со 
длабока благодарност заклучува 
Жакелина.

Ви благодарам што планирате и 
великодушно да ги издвоите сред
ствата на 24 септември, кои ќе би
дат употребени за изградба на че
тири нови цркoвни згради во Бра
зил, така што многу луѓе како Жа
келина може да доаѓаат на црков
ните состаноци, да го запознаат 
Ису са и да се подготвуваат за Него
вото скорешно доаѓање. 

By Andrew McChesney
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Молитви за новата црква
БРАЗИЛ | 6 август 2022

Симонa

Една доцна вечер, Симона за
станала во просторијата за 

одмор во болницата во која ра
ботела како медицинска сестра 
во Јужен Бразил.

Видела дека телевизорот бил 
вклучен и почнала да ги менува 
програмите со далечинскиот уп
равител. Нејзиното внимание го 
привлекло говорот на еден по
стар човек кој зборувал на една 
од програмите. Неговите зборо
ви ја заинтересирале. Зборувал 
за одредени здравствени прин
ципи, а Симона сакала да дознае 
нешто повеќе за тоа.

Програмата се емитувала во 
Бразил на каналот „Нова доба“, 
кој е дел од религиозните про
грами на португалски јазик на 
меѓународниот ТВ канал „Надеж“.

Од таа вечер, Симона почнала 
редовно да ги следи програмите 
на „Нова доба“. Ў се допаднале 
овие емисии и набргу станала 
заинтересирана за Христијан
ската адвентистичката црква.

Таа одредено време му се мо
лела на Бога за постојана работа. 
Работела како медицинска сес
тра со повеќе краткорочни дого
вори во различни болници ис
полнувајќи ги сопствените сме
ни. Сепак, копнеела да има по
стојана работа, која би можела да 
ў обезбеди средства со кои ќе 
може да купи куќа и да им обез
беди финансиска сигурност на 
своите ќерки Жаклина и Ана 
Клаудија.

„Драги Боже“, се молела таа. 
„Помогни ми да најдам постојана 
работа.“

Додека се молела, на нејзина
та електронска пошта пристиг
нал одговор за работа како ме
дицинска сестра во еден град 
1.500 км на север од централни
от дел на Бразил.

Во тој момент ја гледала про
грамата „Нова доба“, така што 
одлучила да ја побара адвентис
тичката црква во новиот град. 
Меѓутоа, таму немало адвентис
тичка црква.
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Симона ги променила своите 
молитви. Наместо да се моли за 
постојана работа, одлучила да 
бара од Бога да отвори адвентис
тичка црква во нејзиниот град.

Драги Боже, те молам основај 
адвентистичка црква во ова ме
сто.

Кратко време потоа, добила 
уште еден договор за работа ка
ко медицинска сестра во друг 
град. Сега заедно со нејзините 
ќерки морала да се пресели во 
ова оддалечено место. Овој град, 
Уруита, се наоѓал на половина 
час возење од нејзината куќа. 

Симона се надевала дека таму 
постои адвентистичка црква, 
меѓутоа, за жал, и во ова место 
немало наша црква.

Продолжила да се моли на 
Бога да се основа црква во овој 
град.

Еден ден додека возела од ра
бота за дома, поминала низ цен
тарот на градот и на една зграда 
видела натпис „Нова доба“.

Во Бразил многу цркви имаат 
натпис „Нова доба“.

Симона не можела да поверу
ва на своите очи. Нова црковна 
зграда на Христијанската адвен
тистичка црква била отворена во 

нејзиниот град. Нејзиното ср
це се исполнило со толку го
лема радост што не успевала 
да ја прикрие.

Бог одговорил на нејзини
те молитви.

Влегла во црквата, која би
ла посветена кратко време 
пред тоа. Радосно им се прет
ставила на двајцата пастори 
што стоеле и разговарале.

„Веќе подолго време се 
молам да се основа адвентис
тичка црква во овој град“, ја 
споделила својата радост со 
пасторите.

Тие биле среќни што мо
желе да ја запознаат и што 
дознала за адвентистичката 

Мисионски информации
 1939 година адвентистичкото миси-

онско здравствено дело било осно-
вано во Бразил со отворање на кли-
никата Боа Виста („Убав Поглед“) под 
водство на д-р Антонио Алвеш де 
Миранда. Во 1942 година клиниката 
добила нов назив „Casa de Saude 
Liberade“ (Куќа на спасението и сло-
бодата). Во денешно време клиника-
та прераснала во болница под вод-
ство на д-р Галдин Њунеш Виера и е 
позната под називот Адвен тис тичка 
болница Сао Паоло.

 Во јули 1900 година излегол првиот 
број на списанието „O arauto de 
verdade“ (Весник на вистината), кое 
е прво адвентистичко списание на 
португалски јазик.
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црква преку каналот „Нова до
ба“.

Денес таа го завршува про
учувањето на основните биб
лиски вистини и се подготвува 
да му го предаде своето срце на 
Исуса преку библиско крште
вање.

Но, уште сега таа е сведок кој 
ги осветлува сите со кои стапува 
во контакт. Каде и да оди, таа ги 
користи можностите да ги пови
ка луѓето да ја посетат црквата 
која Бог ја отворил како одго
вор на нејзините молитви.

„Бог го исполни мојот сон да 
имаме адвентистичка црква во 
овој град. Сега се молам Бог да 
ме употреби Неговото дело да 
напредува и животите на многу 
луѓе да бидат допрени од Не го
вата љубов“, вели Симона.

Ви благодарам што планира
те великодушно да ги издвоите 
и приложите вашите средства 
на 24. септември, кои ќе бидат 
употребени за изградба на че
тири нови црковни згради во 
Бразил, така што многумина ка
ко Симона ќе можат да доаѓаат 
на црковните состаноци во овој 
град, да го запознаат Исуса и да 
се подготвуваат за Неговото 
скорешно доаѓање. 

By Andrew McChesney

Во врска со искуството
 Замолете некоја девојка да ја изне-

се оваа сторија како лично иску-
ство.

 Преземете ги сликите од Фејсбук:  
bit.ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските пост-
ови и брзи факти од Јужномери-
кан ската дивизија: bit.ly/sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува 
ставовите на Христијанската 
адвен тистичка црква. Проектот 
„Јас ќе одам“ зборува за целите на 
духовното растење. Целта број 1 
зборува за јакнење и диверзифи-
кација на мисијата на адвентистич-
ката црква во големите градови, 
како и јакнење на работите кои 
влијаат на духовното растење. 
Целта број 5 зборува за поучува-
њето на поединците и семејствата 
со помош на духовни материјали. 
Оваа цел зборува за зголемување 
на бројот на верници на црквата 
кои редовно се молат, ја проучува-
ат Библијата користејќи ги сабот-
ношколските материјали и списи-
те на Елена Вајт. Мисион ска та цел 
број 4 зборува за јакне ње на 
ад вентистичките институции кои 
се борат за зачувување на слобо-
дата, здравјето на целокупното 
човеково тело и јакнење на наде-
жта преку Исусовото дејствување 
во обновата на Божјиот лик во 
луѓето. Повеќе информации за 
стратешкиот проект „Јас ќе одам“ 
на Христијанската адвентистичка 
црква дознајте на IWillGo2020.org.
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Диого бил сиромашен, а негови
от газда на работа му дал улти

матум – да работи во сабота или да 
биде отпуштен. Се прашувал што 
да направи?

Неколку месеци порано, кога 
Диого се оженил, бил толку сиро
машен што немал пари ни да изнај
ми куќа за себе и за својата сопруга 
во Бразил. Заедно со сопругата се 
преселил кај неговата тетка, која 
ништо не им наплатувала. Во тоа 
време Диого работел како стажист.

Тогаш дознал дека неговата со
пруга Дијара е бремена и почнал 
да бара подобро платена работа. 
Меѓутоа, неговиот сон бил да запо
чне самостојно некоја работа.

За својот сон му се обратил на 
Бога. Драги Боже, те молам, помог
ни ми да пронајдам работа каде 
што ќе можам да заработам довол
но пари за да го исполнам својот 
сон да основам своја компанија.

Не му било лесно да најде рабо
та поради неговите убедувања за 
саботата. Изгледа дека никој не са
кал да вработи еден христијанин 
адвентист, кој барал од претпоста

вените да му одобрат слободен ден 
од петок со заоѓање на сонцето па 
сё до зајдисонце во сабота. Меѓу
тоа, Диого не се обесхрабрувал 
туку продолжувал да се моли.

Еден ден добил повик од една 
бензинска пумпа, која барала ра
ботник за обезбедување.

Му рекол на сопственикот дека 
е христијанин адвентист и дека не 
може да работи во сабота. Со Божја 
милост ја добил работата, но и сло
бодна сабота.

Бензинската пумпа се наоѓала 
блиску до неговиот дом. До работа 
одел со мотор, а работел секоја 
ноќ, освен во сабота.

Било опасно да оди на работа со 
мотор, исто како и самата работа 
што била ризична. Меѓутоа, нему 
навистина му била потребна оваа 
работа.

Еден ден сопственикот на бен
зинската пумпа му рекол на Диого 
дека повеќе не може да му дава 
слободна сабота. Го ставил пред 
ултиматум – или да работи во сабо
та или отказ. Во таквата ситуација 
Диого му рекол дека не сака по

Ултиматум за саботата
БРАЗИЛ | 13 август 2022

Диого
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веќе да работи на бензин
ската пумпа.

Во тоа време неговата 
црк ва организирала еден 
ми си онски проект, кој но
сел наслов „Халев“.

Овој миисионски проект 
била една иницијатива на 
Јужно амер и канската диви
зија која ги охрабрува вер
ниците на црквата да учес
твуваат во мисионски ак
тивности во локалната сре
дина посетувајќи ги лу ѓе то 
во нивните домови, про
учувајќи библиски теми со 
нив и споделувајќи други 
активности.

Диого и порано уживал 
во ваквите црковни актив
ности размислувајќи: Би
деј  ќи сега немам работа, 
можам целосно да се посве
там на волонтирање. Ме
ѓутоа, се сетил дека волон
терската работа бара до
полнителни трошоци кои 
би го оптоварувале негови
от и онака слаб буџет. До
тол ку повеќе што имал ма
ло бебе дома. Затоа продол
жил да сонува да започне 
сопствен бизнис.

По многу молитви, одлу
чил да волонтира во миси
онскиот проект „Халев“.

Сакал да му остане ве
рен на Бога и да одговори 

Во врска со искуството
 Прочитајте повеќе информации за миси-

онскиот проект Халев во енциклопедија-
та на Aдвентистичката црква.

 Преземете ги сликите од Фејсбук:  
bit.ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужномери кан ската дивизија: 
bit.ly/sad-2022.

 Оваа мисионска сторија ја илустрира цел-
та на мисијата бр. 1 на  стратешкиот план 
на Христи јан ската адвентистичка црква 
„Јас ќе одам“. „за оживување на концептот 
за мисија во светот и пожртвувана миси-
онска работа како начин на живот, не само 
на пасторите, туку и на секој верник, млад 
или стар, во радосно сведочење за Христа 
и создавање ученици“. Проектот за осно-
вање четири цркви во Бра зил ја илустри-
ра целта на мисијата бр. 4, која зборува за 
јакне ње на адвентистичките институции 
кои се бо рат за зачувување на слободата, 
здравјето на целокупното човеково тело 
и јакнење на надежта преку Исусовото 
дејствување во обновата на Божјиот лик 
во луѓето. Повеќе информации за стра-
тешкиот проект „Јас ќе одам“ на Хри сти-
јанската адвентистичка црква дознајте на 
IWillGo2020.org.

Мисионски информации
Лео Халивел бил првиот пионер кој овде 
го организирал мисионско-медицинското 
дело во 1931 година така што изградил 
брод со кој пловел по реката Амазон. Овој 
бил првиот од серијата подоцна изграде-
ни бродови под името Лузерио (Светло-
носец) кои служеле да им даваат помош 
на илјадници луѓе кои живеат во неприс-
тапните предели на Амазон. Овие бродо-
ви дистрибуирале облека, храна, меди-
цински помагала и лекови кои помагаат 
во лекувањето на многу болести како 
маларија, црвени паразити, неисхране-
тост, кожни болести, тропски болести и 
стоматолошки проблеми.

Б
Р

А
З

И
Л



A
d

ve
n

ti
st

 M
is

si
o

n
 S

ou
th

 A
m

er
ic

an
 D

iv
is

io
n

22

на Неговиот повик за мисија. Кога завршил црковниот проект, Диого 
сфатил дека во џебот има 700 бразилски реали околу 135 американски 
долари со кои тој можел да започне свој приватен бизнис.

Бог одговорил на неговите молитви. Во текот на наредните 4 години, 
Диого бил сопственик на успешна пекара. Како верниклаик, тој исто 
така помага и во водењето на една адвентистичка црква во Бразил.

Црквата го организира мисионскиот проект „Халев“ секоја година и 
многу млади луѓе биле крстени како резултат на овој мисионски проект.

Диого изјавува: „Научив дека, кога сме му верни на Бога, Тој се грижи 
за нас.“

Ви благодарам што планирате да издвоите и да приложите средства 
на 24 септември, кои ќе бидат употребени за изградба на четири нови 
цркви во Бразил. 

By Andrew McChesney

Црква под манговото дрво
БРАЗИЛ | 20 август 2022

Карла

Пасторот на црквата упатил по
вик кој Карла не можела да го 

одбие.
„Пријатели“, рекол пасторот. 

„веќе две години барам некој да ми 
помогне во основање на црква во 
селска средина надвор од нашиот 
град. Знам дека е оддалечено и де
ка треба доста да се патува, свесен 
сум дека во таа средина недостасу

ваат погодности кои лесно може да 
се пронајдат во градот, но ако не 
досегнеме до нашите браќа и сес
три на село, кој ќе го направи тоа 
наместо нас?“

Карла била стоматолог која со 
својот сопруг неодамна се досели
ла во овој дел на северозападен 
Бра зил. Се молела на Бога да ја упо
треби во ова ново подрачје.

Зборовите на пасторот одѕвону
вале во нејзините уши. Таа сакала 
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да помогне во основањето на црк
вата на село. Одлучила да постави 
дрвена кутија во црквата во која 
луѓето можеле да ги оставаат свои
те донации врзани за овој проект.

Поминала една година откако 
Кар ла одлучила да побара плац за 
изградба на нова црква. Меѓутоа, 
плацовите во селските средини би
ле многу скапи.

Тогаш видела едeн убав плац на 
главната улица на едно мало место 
и слушнала дека се продава многу 
евтино. Го пронашла сопственикот 
на имотот и тој понудил да го про
даде за 35.000 бразилски реали 
(околу 6.650 американски долари).

Ги немала парите, но се осмели
ла да предложи: „Ако ви платиме 
5.000 реали, дали би ни дозволиле 
остатокот да го плаќаме на рати?“ 
„Колку месечни рати би ви биле 
потребни“, запрашал сопственикот 
на имотот. „Можеме да ви плаќаме 
околу 50 реали (95 долари) месеч
но“, рекла таа.

„60 рати“, извикал тој. „Дали са
кате оваа парцела да ми ја отплаќа
те наредните пет години? Јас ќе 
банкротирам за тоа време.„

„Но имаме добра причина за 
тоа. Сакаме да изградиме црква, а 
вие би ни помогнале во тоа. Дали 
некогаш сте граделе дом за Бога?“  
го прашала човекот.

Признал дека никогаш не го 
правел тоа.

„Овде ви се пружа можност да 
го направите тоа.“

Сопственикот се согласил да го 
продаде. Но, на Карла ў биле по
требни 5.000 реали кои веднаш тре
бало да ги плати. Барала од вер
ниците на црквата и успеала да со
бере 2.700 реали (515 американски 
долари), но и недостасувале уште 
2.300 реали. Тогаш се сетила на др
вената кутија наменета за овој про
ект. Во неа имало точно 2.300 реали.

Можела да ја плати првата рата.
Потоа, вршела исплата секој ме

сец додека не го изгубила редот 
колку рати платила. Изминала го
дината, а потоа и втората, но во 
третата година упатила предизвик 
за молитва кон Бога.

„Драги Боже, те молиме да ни 
помогнеш да го платиме долгот 
оваа година, за да можеме (две го
дини порано) да го возвишуваме 
Твоето име на овој имот.“

Никому не му кажувала за свои
те молитви, но Бог ја слушнал. На
место да плаќа по една рата месеч
но, таа можела да плаќа по две, три, 
четири или пет рати во еден месец. 
Секој месец ја прашувала благај
ничката задолжена за исплата уште 
колку рати преостанале.

Според нејзините пресметки, 
целокупниот долг требало да биде 
исплатен до септември таа година.

Овој месец конечно пристигнал, 
а пасторот снимил видео како Кар
ла ја плаќа последната рата. Соп
стве носта над имотот конечно би
ло пренесено на црквата и Карла 
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тој ден си заминала дома со огро
мна радост.

Меѓутоа, дома почувствувала 
некој неспокој. Совеста не ў давала 
мир. Се преиспитувала колку упла
ти извршила.

Почнала да ги брои уплатници
те и потврдите. Изброила 48 испла
ти. Се почувствувала разочарана 
би дејќи недостасувале 12 уплати. 
Со тага му ја признала грешката на 
сопственикот на имотот.

Првата сабота во црква, водачот 
на саботната школа го покренал 
ова прашање за долгот, ставајќи 
пред црквата предизвик.

Напишете ги своите ветувања 
на ливчиња кои би можеле да ги 
ис полниме до крајот на оваа годи
на. Карла напишала отплата на пре
останатите рати за новата црква.

Целта што ја поставила пред се
бе изгледала невозможна.

Меѓутоа, во октомври успеала 
да плати 5 рати, во ноември 4, а во 
декември последните три. На 19 
декември верниците на црквата го 
прославиле конечното исполну
вање и отплата на долговите.

Денеска 20 верници на црквата 
се собираат секоја сабота на бого
служение. Оваа црква ја нарекува
ат црква под манговото дрво.

Тие се собираат во ладовината 
на дрвото манго додека во близина 
се наоѓа црковната зграда.

Карла вели: „Ние го сакаме Бога, 
кој за нас прави многу повеќе од 
она што ни е потребно“.

Ви благодарам што планирате 
да ги издвоите и приложите ваши
те средства на 24 септември, кои 
ќе бидат употребени за изградба 
на четири нови цркви во Бразил. 

By Andrew McChesney

Во врска со искуството
 Замолете некоја девојка да ја изне-

се оваа сторија како лично иску-
ство.

 Преземете ги сликите од Фејсбук:  
bit.ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските пост-
ови и брзи факти од Јужномери-
кан ската дивизија: bit.ly/sad-2022.

 Оваа мисионска сторија ја илус-
трира целта на мисијата бр. 1 на  
стратешкиот план на Христи јан-
ската адвентистичка црква „Јас ќе 
одам“. „за оживување на концептот 
за мисија во светот и пожртвувана 
мисионска работа како начин на 
живот, не само на пасторите, туку 
и на секој верник, млад или стар, 
во радосно сведочење за Христа 
и создавање ученици“. Проектот 
за основање четири цркви во Бра-
зил ја илустрира целта на мисијата 
бр. 4, која зборува за јакне ње на 
адвентистичките институции кои 
се бо рат за зачувување на слобо-
дата, здравјето на целокупното 
човеково тело и јакнење на наде-
жта преку Исусовото дејствување 
во обновата на Божјиот лик во 
луѓето. Повеќе информации за 
стратешкиот проект „Јас ќе одам“ 
на Хри сти јанската адвентистичка 
црква дознајте на IWillGo2020.org.
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Брено пораснал во семејство кое 
практикувало мешавина на 

христијанство и окултизам во гра
дот Салвадор, во Бразил.

Тој учел во адвентистичко учи
лиште. Таму имал професор кој во 
него развил желба за читање на 
Библијата.

Меѓутоа, Брено пораснал во 
бун товен тинејџер. Од една страна 
учествувал на забави и пиел алко
хол, а од друга страна школските 
правила почнале да му пречат. 
Изгледало како сите работи да се 
забранети во училиштето. Девој
ките не смееле да носат обетки и 
накит, кратки здолништа ниту, пак, 
да имаат долги и лакирани нокти. 
Уште полошо, момчињата не може
ле да седат покрај девојчињата во 
училишната капела.

Школските правила на хри сти
јанско однесување за него немале 
никаква смисла и тој се противел 
на секој авторитет.

Кога Брено го завршил училиш
тето, тој престанал да оди во црква 
и да ја чита Библијата. Станал упо
рен критичар на христијанството. 
На своето друштво му зборувал 
дека ќе оди насекаде по светот, са
мо не во црква.

Песна во моето срце
БРАЗИЛ | 27 август 2022

Брено

Отворено го критикувал Бога за 
стиховите кои не можел да ги раз
бере. Лошо зборувал за црквата, 
дури и својата девојка ја одвлекол 
од црква.

Пет години по завршување на 
училиштето добил неочекуван по
вик од еден школски пријател, кој 
се викал Виктор, да присуствува на 
неговото крштевање. Денот на 
крште вање се покажал како пре
сврт ница во неговиот живот.

По крштевањето, Виктор го за
познал Брено со адвентистичкиот 
пастор. Тој се помолил за двете 
момчиња, потоа ги прегрнал и го 
повикал Брено да дојде во црква 
на богослужение.

Тој ден почнал поинаку да раз
мислува.

Молитвата на пасторот и топло
то добредојде го допреле неговото 
срце. Посакал повторно да дојде во 
црква.

Дошол на богослужение во са
бота и за прв пат во животот вис
тински го запознал Бога и Неговата 
љубов. Преку проповедта на пасто
рот дознал многу повеќе за Христа, 
за радосната вест и за Не говата 
милост.
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За прв пат очите и ушите 
му биле отворени, а неговите 
негативни мисли исчезнале. 
Во црквата се чувствувал до
бредојдено и сакано од стра
на на другите верници, иако 
тие не го познавале. Верни
ците ја покажувале Божјата 
љубов за која пасторот во са
бота им проповедал.

Кратко време по своето 
враќање во црква, почнал да 
ги проучува библиските теми 
со пасторот. За време на пан
демијата Ковид 19, една по
себна сабота бил крстен.

Брено сега сфаќа дека по
викот на неговиот пријател 
да присуствува на крштева
њето засекогаш го променил 
неговиот живот.

„Христос во целост го про
мени мојот живот. За крат ко 
време од критичар станав 
Негов следбеник. Сите заслу
ги за тоа му припаѓаат на Бога 
по ради Неговата совршена и 
безмерна љубов“, вели Брено.

Ви благодарам што плани
рате да ги издвоите и прило
жите вашите дарови на 24 
септември. Овие дарови ќе 
бидат употребени за изград
ба на четири нови црковни 
згради, во кои младите луѓе 
како Брено ќе можат да доз
наат за библискиот Исус полн 
со љубов кон луѓето. 

By Andrew McChesney

Во врска со искуството
 Правилата на адвентистичкото училиште спо

менати во оваа мисионска сторија го одразу
ваат основното верување бр. 22 на Христи јан
ската адвентистичка црква за  „Христијанското 
однесување“, која во еден дел гласи: „Ние сме 
повикани да бидеме побожни луѓе кои раз
мислуваат, чувствуваат и деј ствуваат во хар
монија со библиските принципи во сите аспек
ти на личниот и општествениот живот. За Духот 
да го пресоздаде во нас ликот на нашиот Гос
под, ние се вклучуваме само во оние работи 
што во нашиот живот ќе создадат чистота, 
здравје и радост слична на Христа. Ова значи 
дека нашата разонода и забава треба да ги 
ис полнуваат највисоките стандарди на хри
стијанскиот вкус и убавина. Иако ги препозна
ваме културните разлики, нашето облекување 
треба да биде едноставно, скромно и уредно, 
да доликува на оние чија вистинска убавина 
не се состои од надворешно украсување, туку 
во непропадливиот украс на нежен и тивок 
дух“. Прочитајте повеќе: bit.ly/SDAFB22.

 Преземете ги сликите од Фејсбук:  
bit.ly/fbmq.

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужномери кан ската дивизија: bit.
ly/sad2022.

 Мисионската сторија ги изнесува ставови
те на Христијанската адвен тистичка црква 
на целта бр. 5 на проектот „Јас ќе одам“ кој 
зборува за поучувањето на поединците и 
семејствата со помош на проучување на 
Библијата, саботношколските материјали и 
списите на Елена Вајт. Проектот на 13тата 
сабота е наменет за основање 4 цркви во 
Бразил, што ја одразува мисион ска та цел 
број 4 која зборува за јакне ње на адвентис
тичките институции кои се борат за зачуву
вање на слободата, здравјето на целокуп
ното човеково тело и јакнење на надежта 
преку Исусовото дејствување во обновата 
на Божјиот лик во луѓето. Повеќе информа
ции за стратешкиот проект „Јас ќе одам“ на 
Христијанската адвентистичка црква доз
најте на IWillGo2020.org.
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Костим за капење во црква
БРАЗИЛ | 3 септември 2022

Регина

Службениците во канцела
ријата сакале да прават шеги 

на сметка на Алваро.
„Зошто никогаш не доаѓаш со 

нас на пијалак?“, го прашал еден 
од колегите.

„Каде беше минатата сабота, 
прашал друг. Никогаш не доаѓаш 
на нашите саботни забави“.

Алваро секогаш трпеливо се 
насмевнувал. Се обраќал со благ 
тон и со доста разбирање кон 
своите колеги.

Неговото однесување го при
влекло вниманието на Регина. 
Таа дознала дека тој е христија
нин адвентист.

Шегите и исмевањата про
должиле и во наредните некол
ку години во канцеларијата на 
службеникот на владата на Бра
зил во градот Салвадор во кој 
ра ботеле Алваро и Регина. И 
покрај се, Алваро никогаш не 
делувал повредено.

Еден ден, колегата Жилберто 
ја повикал Регина заедно со него 

да оди на местото каде што 
Ал варо го минува времето праз
нувајќи ја секоја сабота.

„Слушнав дека тоа е некое 
невообичаено место, не е црква, 
но таму може да дознаеме по 
веќе информации за Библи јата“.

Регина сакала да дознае пове
ќе за Библијата, така што наред
ната сабота отишле на ова место 
заедно со Жилберто.

Го облекла својот костим за 
капење под проѕирната облека, 
бидејќи планирала по богослу
жението да оди на плажа.

Жилберто ја однел во една 
куќа во резиденционалниот дел 
на градот. Таму Регина се чув
ствувала многу пријатно.

Куќата не изгледала како црк
ва, а немало ниту надворешни 
знаци кои укажувале дека се 
работи за некоја религиозна 
организација.

Ова место било познато под 
името „Да ја шириме Исусовата 
љубов“.
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Луѓето ја поздравиле Регина 
со насмевки и прегратки. Во гру
пата студенти таа го забележала 
Алваро.

Пасторот и неговата сопруга 
држеле библиско проучување 
по кое одговарале на поставе
ните прашања. Имало многу 
прашања, а одговорите го при
влекле вниманието на Регина. 
Многу ў се допаднало искрено
то интересирање кое младите 
луѓе го покажале кон Библијата.

По проучувањето од Библи
јата, пасторот проповедал. По 
тоа Жил бер то си заминал дома, 
а Регина на плажа.

Брзи факти
 Бразил има најголема разновидност 

на животински видови, повеќе од која 
било друга држава на светот. Во него 
живеат 600 различни цицачи, 1.500 
видови риби, 1.600 видови птици и 
100.000 различни видови инсекти.

 Бразил има разновидни насади на 
овошје и зеленчук. Неговото земјо-
делство е многу развиено и многу 
ценето во светот. Тој извезува шеќер-
на трска, латекс, кафе, какао, памук, 
соја, ориз и тропско овошје.

Фудбалот е најпопуларен спорт во 
Бразил. Неговиот национален тим 
секогаш е меѓу најдобрите во светот. 
Пет пати биле светски прваци.

Реката Амазон тече низ Бразил и таа 
претставува втора по големина река 
на светот по реката Нил.

Следната сабота, еден од нив
ните нови пријатели ги повикал 
да останат на богослужение.

Регина и Жилберто се сраме
ле да го отфрлат повикот, па 
ос та  нале.

Се обиделе да седнат во зад
ниот ред, бидејќи не биле соод
ветно облечени за во црква. 
Ме ѓутоа, про поведта толку мно
гу им се допаднала што од тој 
ден секоја наредна сабота оста
нувале да ги слушаат пропове
дите.

По една година, Жилберто со 
крштевање му го предал своето 
срце на Исуса.

Регина се спротивставувала. 
Што ќе каже семејството, што ќе 
кажат пријателите? Се сетила со 
колкав потсмев луѓето гледале 
на Алваро, а исто и фактот дека 
таа била одгледана во друга 
христијанска деноминација. 
Адвентистичката црква ў се 
чинела како нетрадиционална 
во споредба со нејзината црква.

Поминале четири години, а 
Регина дознала дека пасторот 
бил преместен на некое друго 
место. Го повикала, сфаќајќи 
дека повеќе не постојат причи
ни за одложување на крште
вањето.

Сакала јавно, преку крште
вање да ја признае својата вера 
во Исуса Христа.
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Многу членови на нејзиното 
семејство и пријатели ја прифа
тиле нејзината одлука и таа воо
пшто не се кае поради оваа сво
ја одлука. Станала активен член 
на црквата, вклучувајќи ги и 
мисионските посети на луѓето 
кои имале потреба. Со текот на 
времето добила повик да стане 
дел од одборот на црквата.

Таа е благодарна на Бога за 
покажаната љубов. Изјавува 
дека благодарение на Христо
вата љубов станала дел од Бож
јето семејство.

„Секогаш кога имам прилика 
ја ширам Христовата љубов, на 
работа и на секое друго место 
на кое се наоѓам. Ние сме ору
дие кое Бог го користи за да ги 
привлече другите луѓе кон Го 
лемата љубов“, вели Регина.

Ви благодарам што со ваши
те дарувања на 13та сабота 
пред три години помогнавте да 
се купи куќа за мисионски сос
таноци под име „Ширење на 
Христовата љубов“.

Ви благодарам што планира
те да ги издвоите и приложите 
вашите дарови на 24 септември. 
Овие дарови ќе бидат употребе
ни за изградба на четири нови 
црковни згради. 

By Andrew McChesney

Во врска со искуството
 Преземете ги сликите од Фејсбук:  

bit.ly/fb-mq.

 Преземете ги мисионските пост-
ови и брзи факти од Јужномери-
кан ската дивизија: bit.ly/sad-2022.

 Оваа мисионска сторија ја илус-
трира целта на мисијата бр. 1 на  
стратешкиот план на Христи јан-
ската адвентистичка црква „Јас 
ќе одам“. „за оживување на кон-
цептот за мисија во светот и 
пожртвувана мисионска работа 
како начин на живот, не само на 
пасторите, туку и на секој вер-
ник, млад или стар, во радосно 
сведочење за Христа и созда-
вање ученици“. Проектот за ос-
новање четири цркви во Бра зил 
ја илустрира целта на мисијата 
бр. 4, која зборува за јакне ње на 
адвентистичките институции 
кои се бо рат за зачувување на 
слободата, здравјето на целокуп-
ното човеково тело и јакнење на 
надежта преку Исусовото деј-
ствување во обновата на Божјиот 
лик во луѓето. Повеќе информа-
ции за стратешкиот проект „Јас 
ќе одам“ на Хри сти јанската 
ад вен тистичка црква дознајте на 
IWillGo2020.org.
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Потрага по вистината
БРАЗИЛ | 10 септември 2022

Лео и Крис

Најара долго време сакала неј
зиниот брат да оди со неа во 

адвентистичката црква во местото 
Бродовски, во Бразил. Таа видела 
можност кога нејзиниот брат со не
говата сопруга ја напуштил својата 
црква поради доктринарни несо
гласувања.

Нејзиниот брат Лео и неговата 
сопруга ја барале црквата која ги 
следи учењата на Библијата.

Најара му покажала на својот 
брат и снаа некои адвентистички 
книги. Им понудила да проучува 
библиски лекции со нив. Меѓутоа, 
изгледало дека Лео не е заинтере
сиран. Му било чудно што адвенти
стите избегнуваат да јадат одреде
ни намирници. Тој не сфатил зошто 
адвентистите ја празнуваат сабота
та наместо неделата.

Меѓутоа, неговата сопруга Крис 
била заинтересирана да дознае 
нешто повеќе за Откровението.

Во нејзината црква оваа библис
ка книга никогаш не се проучувала. 
Таа не сакала да ги започне проучу
вањата без својот сопруг.

Најара ў зборувала на снаата за 
библиското проучување по класи 
за време на саботната школа во неј
зината црква.

Собрани сме во помали групи и 
проучуваме одредени библиски 
лекции пред богослужението, 
рекла Најара.

На Криси ў се допаднала идејата 
за библиско проучување секоја 
седмица во црквата. Се замислува
ла себеси како учествува во диску
сијата во рамките на малите групи. 
Иако никогаш порано немала стап
нато во саботната школа, љубовта 
кон таа идеја веќе се раѓала во неј
зиното срце.

Најара ў праќала клипови со 
христијански песни на својата снаа 
и на својот брат, како и линкови за 
адвентистички проповеди на ТВ 
каналот на португалски јазик Novo 
tempo (Новa доба).

Крис не сакала да прави раздор 
во својот дом со сопругот, па затоа 
овие проповеди ги гледала додека 
тој бил на работа.

А тогаш Лео доживеал сериозна 
повреда на работа, паднал од ками
он право на глава и бил итно пре
несен во болница.
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Додека чекала пред 
хируршката сала во која 
траела операцијата на гла
вата на нејзиниот брат, На 
јара ја тешела својата снаа.

Пасторот и сите други 
во црквата се молат за Лео.

По некое време хирур
гот што го оперирал изја
вил дека операцијата била 
успешна.

Рекол дека повредата е 
сериозна, но дека сепак 
Лео во целост ќе закрепне.

Наредниот ден, кога 
посетата била дозволена, 
Крис била изненадена кога 
нејзиниот сопруг из ја вил 
дека адвентистичкиот пас
тор веќе го посетил и се 
помолил за него.

Најара повторно пону
дила да ги проучува биб
лиските лекции, а Крис 
тогаш прифатила, но под 
услов нејзиниот сопруг да 
не знае за тоа. Сакала да 
избегне какви било кон
фликти. Се договориле за 
датум кога ќе започнат со 
проучување во моментите 
кога Лео нема да биде дома.

Меѓутоа, Крис не се чув
ствувала пријатно што 
скришум од својот сопруг 
сакала да ја проучува Би 
бли јата со Најара. Дента 
ко га се договориле да 
за почнат со проучување, 

Во врска со искуството
 Преземете ги сликите од Фејсбук: bit.ly/sad-

2022.

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужномери кан ската дивизија: bit.ly/
sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува ставовите 
на Христијанската адвентистичка црква. Про-
ектот „Јас ќе одам“ зборува за целите на духов-
ното растење. Целта број 1 зборува за јакнење 
и диверзификација на мисијата на адвентис-
тичката црква во големите градови, како и 
јакнење на работите кои влијаат на духовното 
растење. Целта број 5 зборува за поучувањето 
на поединците и семејствата со помош на 
духовни материјали. Оваа цел зборува за зго-
лемување на бројот на верници на црквата 
кои редовно се молат, ја проучуваат Библијата 
користејќи ги саботношколските материјали 
и списите на Елена Вајт. Миси он ската цел број 
4 зборува за јакнење на адвентистичките 
институции кои се борат за зачувување на 
слободата, здравјето на целокупното човеко-
во тело и јакнење на надежта преку Исусовото 
дејствување во обновата на Бож јиот лик во 
луѓето. Повеќе информации за стра тешкиот 
проект „Јас ќе одам“ на Христи јанската адвен-
тистичка црква дознајте на IWillGo2020.org.

Б р з и  ф а к т и
 Бразил е додаден на картата на светот во текот 

на европската колонизација на американскиот 
континент од страна на Шпанија и Португалија 
во 15 век. Кога првите Европјани дошле во 
Бразил, во него живееле околу 30 милиони 
староседелци. Денеска ги има околу 300.000 и 
живеат главно во зафрлените делови на оваа 
држава.

 60% од прашумата на Амазон ў припаѓа на 
Бразил.

Во прашумите на Амазон се наоѓаат околу 70 
племиња до кои цивилизацијата сё уште не 
допрела.
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Лео не отишол на ра бота туку учес
твувал на проучува њето заедно со 
двете жени.

Во текот на наредните неколку 
месеци, Лео и Крис ги проучиле 
сите 28 лекции со Најара. Додека 
дознавале повеќе информации за 
Библијата, нивните предрасуди кон 
адвентистите исчезнале. Согледале 
дека црквата се стреми да ги следи 
библиските учења.

Крис набрзо била крстена заед
но со својот син Езекиел, а година 
дена подоцна и Лео со нивната ќер
ка Тамирис.

Денеска Лео и Крис ја водат 
саботната школа во адвентистичка
та црква во градот Бродовски.

Главното мото на одделението 
на саботната школа ги рефлектира 
принципите на нивните животи. Јас 
и моето семејство со радост ќе му 
служиме на Бога.

Дел од даровите на 13та сабота 
ова тримесечје ќе бидат употребе
ни за изградба на нова црква во 
Бродовски, за да може уште повеќе 
семејства со радост да му служат на 
Бога.

Ви благодарам што планирате 
да издвоите и приложите средства 
на 24 септември кои ќе бидат упо
требени за изградба на 4 нови 
црковни згради. 

By Andrew McChesney

Потпирајте се само на Бога
БРАЗИЛ | 17 септември 2022

Карла

Сё изгледало совршено и под контрола кога 
Марсело му го предал своето срце на Бога 

во Бразил. А тогаш, новата управа ја презела 
текстилната компанија во која работел и почна

ла да внесува промени кои ја ставиле неговата работа под голем ризик.
Новите менаџери го смалиле бројот на работни часови на службени

ците во текот на работната седмица и саботата ја направиле работен ден.
Марсело немал намера да работи во сабота. Верно ја држел саботата 

секоја седмица од моментот кога пред три години со својата сопруга се 
придружил на Христи јанска та адвентистичка црква.

Марсело се обидел да разговара со управата, но без успех. Сите служ
беници морале да потпишат согласност за дополнителен работен ден. 
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Во врска со искуството

 Замолете некое момче да ја изнесе оваа сто-
рија како лично искуство.

 Преземете слики од Фејсбук: bit.ly/sad-2022.

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужномери кан ската дивизија: bit.ly/
sad-2022.

 Мисионската сторија ги изнесува ставовите 
на Христијанската адвен тистичка црква на 
целта бр. 5 на проектот „Јас ќе одам“ кој збо-
рува за поучувањето на поединците и се меј-
ствата со помош на проучување на Библијата, 
саботношколските материјали и списите на 
Елена Вајт. Проектот на 13-тата сабота е наме-
нет за основање 4 цркви во Бразил, што ја 
одразува мисион ска та цел број 4 која зборува 
за јакне ње на адвентистичките институции 
кои се борат за зачувување на слободата, 
здравјето на целокупното човеково тело и 
јак нење на надежта преку Исусовото дејству-
вање во обновата на Божјиот лик во луѓето. 
Повеќе информации за стратешкиот проект 
„Јас ќе одам“ на Христијанската адвентистич-
ка црква дознајте на IWillGo2020.org.

Б р з и  ф а к т и
 Највисокиот планински врв во Бразил е Pico 

de Nebima (Врв на маглата) и се наоѓа на 2994 
метри. Се наоѓа на границата со Венецуела. 
Бидејќи речиси секогаш е обвиен со облаци, 
бил откриен дури 1950 г. Овој планински врв 
е освоен во 1965 г., 12 години по Монт Еверест.

 Бразил е единствена држава во Јужна Амери-
ка во која се зборува на португалски јазик.

 Бразил има околу 4.000 различни аеродроми, 
повеќе од која било друга држава на светот, 
освен САД каде има околу 13.513 аеродроми.

 Статуата на Исус Христос во Рио Де Жанеиро 
е тешка 576.062 кг и е висока 38 метри. Таа 
претставува едно од седумте светски чуда.

Марсело бил единствениот 
што одбил.

Страв се вовлекол во 
него додека размислувал 
за неизвесната иднина. 
Дали ќе добие отказ? Што 
ќе се случи?

А тогаш донел одлука сё 
да предаде во Божји раце. 
Ќе дозволи Бог да се грижи 
за него. Мир го исполнил 
неговото срце кога ја до
нел оваа одлука. Имал 
до верба дека Бог нема да 
го заборави.

Пламенот на неволјите 
станувал сё посилен кога 
фирмата почнала да ја 
спроведува својата нова 
работна програма. Во 
текот на првата седмица, 
Марсело го следел истиот 
распоред како и другите 
службеници, но во сабота 
заминал во црква додека 
другите колеги биле на 
работа.

Кога се вратил на работа 
во по неделник, на свое 
изненадување, видел дека 
не добил отказ. Де новите 
минувале и тој размислувал 
што ќе се случи понатаму. 
Во текот на исплатата на 
платите сфатил дека него
вата плата била намалена.

Марсело не знаел како 
ќе преживее со неговата 
сопруга. Покрај тоа, пред 
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извесно време неговата сопруга 
останала бремена.

Неговото работно опкружување 
веќе не му пружало задоволство. 
Колегите го исмејувале: „Ти си луд“, 
рекол еден. „Ти си мрзливец“, рекол 
друг. Марсело никогаш нема да ги 
заборави зборовите на еден од 
колегите кој му рекол: „Баш би 
сакал да видам што ќе стори сега 
твојот Бог за тебе“.

Марсело ја обновил својата од 
лу ка сё да препушти во Божји раце. 
Од месец во месец, тој и неговата 
сопруга живееле со вера и со по
мош на собрани средства од страна 
на роднините и браќата и сестрите 
од црквата.

Како продолжувала кризата, 
така, тој ја зацврснувал својата 
одлука. Ќе му остане верен на Бога, 
без оглед колку ќе го чини тоа.

По некое време, неговите коле
ги од работа престанале да го исме
ваат гледајќи ја неговата вера во 
Бога и ревност на работното место. 
Дотолку повеќе што некои од нив 
почнале да го поддржуваат.

Еден ден колегите потпиша ле 
петиција упатена до управата ба 
рајќи Марсело да добие слободна 
сабота и цела плата. Управата не 
одговорила на нивната петиција.

Две години поминале, но Бог не 
заборавил на Марсело и на негово
то семејство. Тој го доживеал ис 
полнувањето на зборовите на псал
мистот: „Бев млад и остарев но не 
видов оставен праведен човек ни  

ту децата негови леб да просат“ 
(Псалм 37,25).

Бог го благословил Марсело 
што му останал верен. Еден ден 
при  мил неочекувано писмо од 
управата. Водството на фирмата 
признало дека не биле чесни кон 
него кажувајќи му дека ќе му ја вра
тат неговата цела плата и право 
слободно да ја држи и почитува 
са ботата.

Марсело и неговата сопруга 
биле одушевени! Бог одговорил на 
нивните молитви!

Радосно одел на работа и во 
след ните 14 години. Тој изјавува. 
Јас можам да посведочам дека се 
исплати да му служите на Бога.. Ве 
рувам дека со Божјата милост мо
жам да оставам добра трага во ком
панијата. Многу колеги дознаа за 
Бога и Неговата љубов и Него вата 
верност преку моето искуство. Се 
осведочија што може мојот Бог да 
направи.

Дел од даровите на 13та сабота 
ова тримесечје ќе биде употребен 
за изградба на нова црква во род
ниот град на Марсело, Мауо, во 
Бразил.

Ви благодарам што планирате 
да издвоите и великодушно да при
ложите средства на 24. септември 
кои ќе бидат употребени за изград
ба на 4 нови црковни згради. 

By Andrew McChesney
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Прославувајте го 
Господарот на саботата
БРАЗИЛ | 24 септември 2022

Фелипе

Сё почнало во основно училиш
те кога бил петто одделение. 

Фелипе тогаш за прв пат присус
твувал на задолжителниот час по 
религија во својата приватна шко
ла во Бразил.

Неговите родители му објасни
ле на директорот дека нивното 
се  мејство припаѓа на Христијан
ската адвентистичка црква и бара
ле од него нивното дете да биде 
изземено од настава во сабота.

Директорот видел поголеми 
проблеми кои можеле да се испре
чат пред Фелипе во иднина.

Како ќе дипломира ако не оди 
на настава во сабота и зар не е се 
кој ден Господов ден?

Меѓутоа, одобрил момчето да 
излезе од училница за време на 
ча  сот по религија и да оди во не 
која друга училница за да ја чита 
својата Библија. Фелипе се чув
ствувал непријатно со тоа што се 
разликувал од останатите деца, но 
воопшто немал желба да им се 
при  лагодува. Во својот детски ум 
тој си размислувал: „Ако Бог им 
бил верен на Даниел и Јосиф, ќе 
ми биде и мене“.

За 13-та сабота
 Потсетете ги сите дека нивните 

мисионски дарови служат за ши 
рење на Божјата Реч ширум светот 
и дека една четвртина од дарови
те на 13та сабота ќе бидат употре
бени за изградба на 8 цркви во две 
земји во Јужна Америка.

 Нараторот не мора приказната да 
ја научи напамет, но мора да биде 
доволно запознат со материјалот 
да не мора да чита од него.

Пред или по приказната, користе
те карта за да ги покажете двете 
земји на југот на Јужноамерикан
ската дивизија – Боливија и Бра
зил, кои ќе добијат средства од 
13та сабота за изградба на 8 нови 
цркви, по 4 во секоја од овие две 
земји.

Првите саботни часови за Фе 
ли пе почнале во 6то одделение. 
Во почетокот биле само два или 
три часа. Тој бил слободен, а учел 
од препишани белешки во тетрат
ките на своите другари. Школото 
го по читувало неговото право да 
ја праз нува саботата и тој малку по 
малку успеал да го заврши основ
ното училиште.
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Кога тргнал во средно училиш
те, неговите родители повторно 
биле повикани на разговор.

„Многу часови и испити се одр
жуваат во сабота, дали сте сигур
ни дека сакате вашиот син да го 
посетува ова училиште?“

Таткото на Фелипе бил цврсто 
решен. Тој сакал момчето да оста
не во училиштето, кое се наоѓало 
покрај основното училиште во 
кое учел неговиот татко.

Фелипе не доаѓал на настава во 
сабота. Понекогаш било тешко. 
Половина од часовите по некои 
предмети биле во сабота и не по с
тоело друго време во кое можело 
да се надополни тоа градиво. 
Меѓутоа, Бог ја благословил вера
та на Фелипе и тој ја положил го
дината.

Во почетокот наставата во 
сред ното училиште траела од 
13.30 до 20.30 од понеделник до 
петок, со повремени часови во 
те кот на утринските периоди. 
Меѓутоа, бројот на часовите се 
зголемил од три часа во петок, и 
се дум часа во сабота претпладне 
и четири попладне.

Фелипе не одел на настава во 
сабота. Вредно учел од белешките 
на своите другари и добивал 
добри оцени. Бог го благословил 
така што со успех дипломирал и го 
завршил средното училиште.

Потоа дошло време за полага
ње на примениот испит за факул

тет. Сакал да студира медицина на 
државниот универзитет. Негов 
сон бил да стане доктор.

Меѓутоа, неговиот свет се ур
нал кога не успеал да се најде на 
листата на оние кои го положиле 
приемниот испит.

„Секогаш ти бев верен, зошто 
сега не ме благослови?“

Иако бил тажен, чувствувал 
мир кој доаѓал од довербата во 
Бога кој знае сё, кој слуша сё и кој 
гледа сё.

Се пријавил за полагање на 
испитот на приватниот универзи
тет на кој работел неговиот татко. 
До денешен ден се сеќава на при
емниот испит со наслов „Наука и 
религија“. Неговото име повторно 
не се нашло меѓу оние кои биле 
примени да студираат.

Потоа се молел и размислувал 
цела седмица. По некое време, 
универзитетот издал проширена 
листа на студенти кои ќе бидат 
примени на студии. Неговото име 
се наоѓало меѓу нив.

Наставата во сабота и натаму 
претставувала проблем. Во трета
та година на студии имал еден 
предмет 4 часа седмично, вклучу
вајќи ги и двата кои се паѓале во 
сабота. Фелипе не доаѓал на наста
ва во сабота, така што професорот 
што го предавал предметот го 
турнал на испитот. Студентскиот 
советник не можел ништо да на 
прави во неговиот случај.
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Во врска со искуството

 Замолете некој младич да ја изнесе оваа сто-
рија како лично искуство.

Денеска Фелипе работи како доктор по ендо-
кринологија.

Верноста кон саботата служеше како алатка 
за мисионерско искуство во приказната на 
Фелипе. Дискутирајте на часот на училишна-
та сабота колку луѓе научија и го запознаа Бог 
подобро преку вашето верно празнување на 
саботата.

 Преземете слики од Фејсбук: bit.ly/sad-2022.

 Преземете ги мисионските постови и брзи 
факти од Јужномери кан ската дивизија: bit.ly/
sad-2022.

 Оваа мисионска сторија ја илустрира целта 
за Духовен раст бр. 7 од стратешкиот план „Јас 
ќе одам“ на Христијанската адвентистичка 
црква, „Да им се помогне на децата и младите 
да го стават Бога на прво место и да го прак-
тикуваат библискиот поглед на светот“. Про-
ектот за основање четири цркви во Бразил ја 
илустрира целта на мисијата бр. 4, која збору-
ва за јакне ње на адвентистичките институции 
кои се борат за зачувување на слободата, 
здравјето на целокупното човеково тело и 
јак нење на надежта преку Исусовото дејству-
вање во обновата на Божјиот лик во луѓето. 
Повеќе информации за стратешкиот проект 
„Јас ќе одам“ на Христијанската адвентистич-
ка црква дознајте на IWillGo2020.org.луѓето на 
Божјиот лик“. За повеќе информации, одете 
на веб-локацијата: IWillGo2020.org.

На кој начин плани
раш да станеш доктор? Го 
прашал. Оваа професија 
ќе бара многу откажува
ње од тебе. Не можеме 
ништо да сториме за тебе.

Меѓутоа, Бог се по гри
жил на неверојатен на 
чин.

Кога Фелипе го прија
вил следниот семестар, 
дознал дека бројот на сту
денти што паднале во 
прет ходниот семестар на 
испитот, кој бил критичен 
и за него, бил необично 
голем. Како резултат на 
тоа, додаден е еден час 
од овој предмет, кој не се 
паѓал во саботен ден.

Тоа била можност Фе 
липе уште подобро да го 
совлада материјалот, да 
стекне симпатии кај про
фесорот и на крајот да го 
положи испитот.

Во текот на студиите 
многу про  фесори се рас
прашувале во врска со 
неговото отсуство од на с
тава во сабота, покажу
вајќи дека го почитуваат 
неговото право на религиозна 
слобода, откако претходно ќе им 
ги објаснел своите убедувања во 
врска со седмиот ден, саботата.

Испитите во сабота продолжи
ле да бидат пречка и кога Фелипе 
ги завршил основните студии. Ис 

питите за медицинско стажирање, 
а подоцна и докторската лиценца, 
биле одредени во сабота. Меѓутоа, 
Фелипе успеал да се договори со 
управата на универзитетот тие 
испити да ги полага во некој друг 
ден. На испитот за докторска ли
ценца, само 30% од студентите 
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Проектите кои ќе бидат во средиштето на следното тримесечје се насо-
чини кон Јужнопацифичката дивизија при Генералната конференција 
на Христијанската адвентистичка црква:

• Основање на ТВ канали и ФМ радио „Надеж“ во Папуа Нова Гвинеја.

• Снимање и продукција на детска ТВ серија „Царски ученици“ од 5 сезо-
ни, со по 13 епизоди во секоја сезона. Приказните од ТВ серијата се 
засновани на книгите „Патот кон Христа“, „Христовиот живот“, 
„Христовите параболи“, „Патријарси и пророци“, „Делата на апостолите“ 
и „Големата борба“.

И д н и  п р о е к т и  н а 
1 3 - т а т а  с а б о т а

постдипломци успеале да поло
жат. Меѓу нив прв на листата за 
цел Бразил стоело името на Фе 
липе.

Денеска тој е професор на при
ватниот универзитет на кој неко
гаш студирал.

Пред некој ден некој негов 
колега, професор на колегиумот, 
спомнал дека една студентка 
адвентистка e присутна на него
вите предавања.

„Како ќе дипломира ако не 
доаѓа на предавања во сабота“, го 
прашал.

Одговарајќи му на овој профе
сор, Фелипе рекол: „Пред себе 
имате жив доказ дека некој кој не 
доаѓа на предавања во сабота 
може да дипломира и да стекне 
звање доктор кој ќе биде меѓу 
најдобрите во државата“.

Приказната за саботата и пона
таму се повторува. Како што Бог 

му помогнал на Фелипе во негова
та верност кон Него, Тој му помага 
и на секој друг верен студент, чие 
искуство може да се обликува во 
мисионска приказна на слава на 
Божјото име.

Дел од даровите на 13та сабо
та ќе бидат употребени за изград
ба на 4 нови цркви во Бразил, за 
да може уште многу луѓе го запоз
наат Господарот на саботата. Дел 
од даровите ќе биде употребен и 
за изградба на 4 нови цркви во 
Боливија.

Ви благодарам што планирате 
великодушно да ги издвоите и 
при ложите средствата кои ќе по
могнат во ширење на евангелието 
во Јужноамериканската дивизија.

(Приложување на даровите во при-
дружба на инструментална изведба во 

заднина). 

By Andrew McChesney
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Не заборавајте да го преземете вашето бесплатно 
видео Mission Spotlight, кое содржи извештаи од Јужната 
Ази ско пацифичка дивизија и пошироко. Преземете или 
проследете ја веб-страницата на Адвентистичката мисија 
на bit.ly/missionspotlight.

Онлајн информации
Следниве се извори на информации можат да бидат 

корисни при подготовката за вестите во саботната школа. 
За повеќе информации за културите и историјата на земјите 
претставени во овој квартал, посетете ги:  

Веб-страници
Боливија: веб-страница на владата bit.ly/Bolivia-Pres
 Nations Online bit.ly/NationsOnline-Bolivia
 Britannica bit.ly/Britannica-Bolivia
Бразил: веб-страница на владата bit.ly/Brazil-GOV
 Lonely Planet bit.ly/LP-Brazil
 World Travel Guide bit.ly/WTG-Brazil
Перу: веб-страница на владата bit.ly/Peru-GOV
 Peru Travel bit.ly/Peru-Tourism
 National Geographic bit.ly/NatGeo-Peru
Уругвај: веб-страница на владата bit.ly/Uruguay-GOV
 Lonely Planet bit.ly/LP-Uruguay
 Wikitravel bit.ly/WikiTravel-Uruguay

Seventh-day Adventist  
Јужноамериканска дивизија bit.ly/SDA-SAD
Боливиска унија bit.ly/BoliviaUM_FB
Централна бразилска унија bit.ly/SAD-CBUC
Чилеанска унија bit.ly/SAD-EBUM
Северна Бразилска мисија bit.ly/SAD-NBUM
Североисточна Бразилска мисија bit.ly/SAD-NEBUM
Северозападна Бразилска мисија bit.ly/SAD-NWBUM
Јужна бразилска унија bit.ly/SAD-SBUC
Југоисточна бразилска унија bit.ly/SAD-SEBUC
Западноцентрална бразилска мисија bit.ly/SAD-WCBUM
Северноперуанска мисија bit.ly/SAD-NPUM
Јужноперуанска мисија bit.ly/SAD-SPUM
Уругвајска мисија bit.ly/SAD-UUCM

ГРАДИВО 
ЗА САБОТНА ШКОЛА
3/2022

Вести од светот

Излегува тримесечно

Издава:

Управниот одбор на
Христијанската
адвентистичка црква
во Р. Македонија

Превод и техничка
подготовка:

Мелита Томовска

Одговара:
Томе Трајков

Адреса:
„Влае“ бр. 42
1000 Скопје

www.adventisti.mk

ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА

И З В О Р И

Mисија
AДВЕНТИСТИЧКА

Ќе помогне вниманието да се фокусира на светската мисија и да се зголеми седмичното миси-
онско дарување. Сосредоточете го своето внимание на светската мисија и зголемете ги седмични-
те мисионски дарувања. Побарајте од вашиот Одбор на саботната школа да ја постави  целта за 
вашите мисионски дарувања. (Поставете повисока цел од онаа што била за минатото тримесечје, 
поделете ја сумата на 14 делови – (12 редовни тримесечни делови и два дела за тринаесеттата 
сабота). Покажете го неделниот графикон на напредок кон поставената тримесечна цел. Потсетете 
ги верниците исто така дека активностите на светската црква зависат од седмичните мисионски 
дарови на саботната школа. Дванаесеттата сабота поднесете извештај за мисионскиот дар собран 
во текот на тримесечјето и потсетете ги членовите на саботната школа да ги приготват своите 
дарови на тринаесеттата сабота за наредната седмица. Oваа информација за собраните средства 
мнозина ќе охрабрат да продолжат да ги приложуваат своите мисионски дарувања.
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