
 
 

 

Предговор 

 
 

Времето во кое живееме е мошне значајно. На секој чекор – во светот на 
науката, религијата, политиката и природата – секојдневно се соочуваме со 
појави на кои никогаш порано не сме биле сведоци. Новите научни откритија не 
престануваат да нѐ восхитуваат, додека состојбата во природата покажува 
загрижувачки трендови; а потрагата за слобода продолжува во услови на нови 
судири и немири ширум светот. 

Мнозина луѓе живеат во исчекување на големите настани што доаѓаат. 
Тие очекувања се разликуваат во голема мера, но целата земја се подготвува за 
нешто големо. За христијанинот блиската иднина е поставена да ги открие 
завршните настани во пресметката помеѓу доброто и злото. Времето во кое 
живееме е навистина значајно и инспирира длабока страхопочит. 

Меѓу различните религии и култури постојат многу различни теории за тоа 
што донесува иднината. Самиот збор „адвентисти“ во нашето име, укажува на 
тоа дека го очекуваме Христовото доаѓање во блиска иднина. Сепак, иако има 
многу христијани, нивните очекувања во поглед на Христовото доаѓање не се 
исти.  

Исто како што и првото Христово доаѓање на земјата како човек било 
погрешно разбрано од Неговиот народ, така и Неговото второ доаѓање не е 
добро разбрано и денес. Вообичаените ставови на оваа тема често се базираат 
на погрешни ставови, изоставувајќи ги значајните точки и доведуваат до опасни 
заклучоци. Природата на царството, завршните настани, каква подготовка треба 
да се изврши за да бидеме подготвени за сето тоа – сѐ се тоа прашања каде се 
појавуваат различни мислења и спротивставени ставови. Сепак, нешто што е 
толку важно како крајот на светот и воспоставувањето на вечното царство мора 
во целост да се сфатат така како што Божјата Реч тоа го открива. 

„Да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на 
земјата“ (Матеј 6,10). Ова е молитва која треба да се примени не само  на 
сегашното време, туку со нетрпение се очекува и во она време кога Божјата 
волја ќе се спроведува од страна на сите жители на Земјата. Но како тоа ќе стане 
реалност? Наместо да ги опишуваме популарните заблуди, ние заедно ќе ги 
проучуваме начелата на вистината во Божјата Реч. Заблудата ќе биде 
разоткриена од самата вистина, исто како што темнината природно исчезнува во 
присуство на светлината. Учителите треба да се охрабрат што подобро да се 
запознаат со важните вистини, со цел правилно да ги прикажат во нивните 
одделенија, така што на конкретните прашања може да биде одговорено. 

Лекциите за ова тримесечје се наменети за ваше лично охрабрување и 
поука. Во нив се истражуваат прашања и теми кои се актуелни во светот денес. 
Наша надеж и молитва е дека со проучување на овде изложените теми ќе 
примите благослов.  

 
 
 
 
 
 
 

Генерална конференција 
Отсек за саботна школа 
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                   Сабота, 3. октомври, 2015.  

Прилог во првата сабота 
во месецот 

За Молитвениот дом во 

Западно Индонезиската 

Мисија
 

Како четврта најнаселена земја 
на светот, Индонезија во 2015. година 
имала околу 252,8 милиони жители. Таа е најголемата муслиманска земја во 
светот. Иако исламската религија ја практикува најголемиот дел од 
населението, постојат значителни верски разлики. Хиндуси, Будисти, 
Католици, Протестанти (Пентакосталци, Адвентистите на седмиот ден и многу 
други христијански деноминации) се слободни да ја практикуваат својата 
вера во оваа земја.  

Делото во Индонезија во текот на својата прва кратка посета во 1973. 
година го започнал брат Стивен Барат. Братот А. К. Сас во текот на јули истата 
година, откако се стекнале услови, ја посетил оваа област, Северен Сулавес и 
крстил педесет души. Во годините што следуваа е основана силна 
конференциска Унија која останала во таква состојба во следните две 
децении. Меѓутоа, поради големиот број на проблеми со кои се соочувала во 
подоцнежните години, Унијата на крајот беше распуштена. Во текот на 2011. 
година во Индонезија е пратен проповедник од Филипини да помогне во 
обнова на делото. Му благодариме на Бога што делото сега е 
реорганизирано во две полиња и една мисија. 

Нашата Западно – Индонезиска Мисија, која ја вклучува и Џакарта,  е 
најмалата единица во оваа земја. Нашата црква во Џакарта некогаш била 
најстабилната црква во целата земја. Меѓутоа, среде духовните потешкотии 
кои ги искусиле тамошните верници, бројот на членството е намален. Му 
благодариме на Бога што како резултат на духовната работа која е 
организирана во 2011. година, црквата сега расте. Во септември 2015. година, 
организирана е Западно-Индонезиската Мисија. 
           Сега е неопходно да ја реновираме зградата на старата централа во 
Џакарта и да пронајдеме место за ново организираната црква во Килеунгси. 
Бидејќи нашата Западно-Индонезиската Мисија е сѐ уште во својот зародиш, 
нашите средства се мошне ограничени. Затоа сакаме да ги замолиме нашите 
браќа, сестри и пријатели ширум светот великодушно да учествуваат во 
прилозите за првата сабота во октомври 2015. година, кои ќе бидат наменети 
за Господовото дело во западна Индонезија. Однапред ви благодариме за 
финансиската помош и да се молиме наскоро да бидеме во можност да ја 
обновиме зградата на старата централа и да купиме нова зграда за 
богослужение на Божја слава. 

Вашите браќа и сестри  од Западно-Индонезиската Мисија 
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1. лекција - 3. октомври, 2015. 

 

Божјата љубов кон нас 

 
 „Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и праведен: да 
ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја неправда.“ – 1 
Јованово 4,9. 
 

 „Христос кој виси на крстот на Голгота ја претставува пораката 
на Евангелието... тоа е нашата порака, нашиот аргумент, нашата 
доктрина, нашата опомена до непокајаните, нашето охрабрување за 
оние кои тагуваат – надежта за секој верник.“ – Коментари на 
библиските текстови, 725. 
 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Патот кон Христа, 11-17. 
 

Недела              27. септември 

 

1. ДЕМОНСТРАЦИЈА НА ЉУБОВТА 
 
а. Која е најпостојаната карактеристика на нашиот Создател? 1 

Јованово 4,16. 
 

 
 
 „’Бог е љубов’ – е напишано  на секоја пупка, на секој лист и 
тревка... Сѐ во природата сведочи за нежноста и татковската грижа на 
нашиот Бог и за неговата желба да ги усреќи своите деца.“ – 
Патријарси и пророци, 636. 
 
б. Како Бог во целост ја покажал својата љубов? Јован 3,16; 

Римјаните 5,6-8. 
 

 
 
 „Колку повеќе го проучуваме божествениот карактер во 
светлината на крстот, сѐ појасно ја откриваме милоста, нежноста и 
простувањето, поврзани со непристрасност и праведност; сѐ појасни 
ни стануваат неброените докази за љубовта која е бесконечна и 
милоста која го надминува копнежот и сочувството на мајката кон 
своето непослушно дете.“ – Патот кон Христа, 11.      
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Понеделник            28. септември 

 

2. СПАСЕНИ ОД ГРЕВОТ 
 
а. Која голема мисија Христос ја остварил со својата жртва? Матеј 

1,21. 
 

 
„Исус можел да остане покрај Таткото. Тој можел да ја задржи 

славата на Небото и почитувањето на ангелите. Меѓутоа, Тој одбрал 
да го врати скиптарот во рацете на Отецот и да се повлече од 
престолот на универзумот, за да им донесе светлина на оние што се во 
темнина и живот на оние што пропаѓаат.“ - Копнежот на вековите, 
7.8.  

„Христовата мисија можела да се исполни само преку страдање. 
Пред Него се наоѓал живот на тага, мака, конфликти и срамна смрт. 
Тој морал да ги понесе гревовите на целиот свет. Морал да се одвои 
од љубовта на Неговиот Татко.“ - Копнежот на вековите, 82.83.  
 
б. Каква е неговата волја за секој човек? 2 Петрово 3,9; 1 Тимотеј 

2,4. 
 

„Кон Христа се постапувало онака како што ние заслужуваме да 
се постапува кон нас, за да се постапува со нас онака како што Тој 
заслужува. Тој бил осуден заради нашите гревови, во кои Тој немал 
никаков удел, за да можеме да се оправдаме со неговата праведност, 
во која не сме имале никаков удел. Тој претрпел смрт, која нам ни 
припаѓала, за да го примиме животот кој бил Негов.“ - Копнежот на 
вековите, 10.   

 
в. Како ние можеме да имаме полза од Христовата смрт за 

нашите гревови? Дела 16,31; 1 Јованово 1,9.  
  

„Условите за добивање на Божјата милост се едноставни, 
праведни и разумни. Господ не бара од нас да направиме нешто 
тешко за да добиеме простување на гревот. Не мораме да одиме на 
долги и мачни поклоненија, или пак да вршиме болни покори за да му 
ја препорачаме нашата душа на небесниот Бог или пак да ги искупиме 
нашите престапи, туку оној кој го признава и остава својот грев 
добива милост.“ – Патот кон Христа, 25.  

„Христос е извор на секоја добра побуда. Само Тој може да 
всади во срцето непријателство кон гревот. Секоја желба за вистината 
и чистотата, секое осведочување за нашата сопствена грешност е 
доказ дека Неговиот Дух делува на нашите срца.“ – Патот кон 
Христа, 17.  
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Вторник            29. септември 
 

3. СПАСЕНИ ОД ЗЛОТО КОЕ ДОАЃА ОДВНАТРЕ 
 
а. Да се биде спасен го опфаќа не само простувањето, туку и 

нешто друго? Тит 2,11-14; Галатјаните 2,20. 
 

„Ние не можеме сами да се избавиме од понорот на гревот во кој 
сме паднале. Нашите срца се грешни и ние не можеме да ги 
промениме... Образованието, културата, користењето на волјата, 
човечките напори, сето тоа има свое подрачје на делување, но овде е 
беспомошно. Можеби со тоа може да се постигне формална 
коректност во однесувањето, но не може да се промени срцето; не 
можат да се исчистат изворите на животот. Мора да постои сила која 
делува одвнатре, нов живот одозгора, за човекот да може да се 
промени, да го остави гревот и да стане свет. Таа сила е Христос. 
Само неговата благодат може да ги оживее замрените способности на 
душата и да ги привлече кон Бога, кон светоста.“ – Патот кон 
Христа, 12.  

 
б. Што Божјата сила чини внатре  кај обратениот христијанин? 

Филипјаните 2,13; Евреите 13,20.21. 
 

„Законот е израз на Божјата мисла и кога го прифаќаме во 
Христа, тој станува наша мисла, издигнувајќи нѐ над силата на 
природните желби и склоности, над искушенијата што водат во грев.“ 
– Копнежот на вековите, 256.  

„Како учесници во божествената природа ќе ги отфрлиме сите 
вродени и стекнати склоности  кон злото и ќе постанеме жива сила на 
добро. Учејќи се постојано од божествениот Учител, учествувајќи 
секојдневно во неговата природа, ние соработуваме со Бога во 
совладување на искушенијата на сатаната.“ – Коментари на 
библиските текстови, 839.  

 
в. Каква треба да биде нашата постојана молитва? Псалм 

139,23.24.  
 
„Никој не е во состојба целосно да се ослободи од својата стара 

природа. Ние само можеме да дадеме согласност на Христа Тој да ја 
изврши таа промена во нас. Тогаш нашата душа ќе зборува: ‘Господи, 
земи го моето срце, зашто јас не можам да ти го дадам! Тоа е твоја 
сопственост. Сочувај го од расипаност, зашто јас не можам да го 
сочувам за Тебе! Спаси ме наспроти самиот мене, наспроти мојата 
слаба, нехристијанска стара природа! Обликувај ме, промени ме, 
подигни ме во чиста и света атмосфера, така што низ мојата душа да 
можат да потечат изобилните количества на Твојата љубов!“ – 
Христовите поуки, 122.  
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Среда              30. септември 
 

4. ДУХОВНА ВОЈНА  
 
а. Каква внатрешна борба мора да се води секој ден? Изреки 

16,32; Ефесјаните 6,11.  
 

 
„Борбата против самиот себе е најголемата борба што кога и да 

е се водела.“ – Патот кон Христа, 29.  
„Крстот стои како залог дека никој не треба да биде изгубен, 

дека изобилна помош е обезбедена за секоја душа.“ – Одбрани пораки 
1, 96.  
 
б. Кој ќе биде последниот чекор во спасувањето на праведните? 

Евреите 9,28; 1 Коринтјаните 15,51-54.  
 

„Иако (оние кои заспале во Христа) можеби се деформирани, 
болни или нагрдени во овој смртен живот, тие сепак во своето 
воскреснато и прославено тело совршено ќе го задржат својот 
идентитет и ние во светлината која зрачи од Исусовото лице ќе ги 
препознаеме цртите на оние што ги сакаме“ – Коментари на 
библиските текстови, 681.  

„Живите праведници ‘наеднаш, за миг’, се преобразени. На 
Божјиот глас тие се прославени; сега стануваат бесмртни и со 
воскреснатите свети се земени за средба со Господа на небото.“ – 
Големата борба, 672.  

 

в. Кога оваа борба конечно ќе биде завршена? 2 Тимотеј 4,7.8. 
 

„Најблизу до престолот се оние кои некогаш биле ревносни за 
делото на сатаната, но кои, како гламни истргнати од оган, пошле по 
Спасителот и го следеле со длабока, искрена преданост. Покрај нив се 
наоѓаат оние кои, среде измамите и неверството изградиле совршен 
христијански карактер, кои го почитувале Божјиот закон кога 
христијанскиот свет го прогласил за безвреден и безначаен, и 
милиони од сите времиња кои заради својата вера претрпеле 
маченичка смрт. А зад нив се наоѓа ‘големо мноштво народ, кое никој 
не можеше да го преброи, - од сите племиња и колена, народи и 
јазици; тие стоеја пред престолот и пред Јагнето, облечени во бели 
облеки и со палмови гранчиња во рацете’ (Откровение 7,9). Нивната 
борба е завршена и извојувана е победа. Тие ја завршиле трката и ја 
примиле наградата. Палминото гранче во нивните раце го означува 
симболот на нивната победа, а белата облека е знак на совршената 
Христова праведност што сега е нивна.“ – Големата борба, 692.   
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Четврток               1. октомври 
 

5. РАКАТА ШТО ТРОПА   
 
а. Која покана Исус сѐ уште ја упатува до секоја душа денес? 

Јован 7,37.38; Откровение 22,17. 
 

„Истиот божествен ум, кој делува во природата, им се обраќа и 
на срцата на луѓето, будејќи во нив неискажан копнеж за нешто што 
тие не го имаат. Она што е во светот не може да го задоволи нивниот 
копнеж. Божјиот Дух ги преколнува да се стремат кон она што 
единствено може да им даде мир и одмор – кон Христовата благодат 
и радоста на светоста. Служејќи се со видливи и невидливи влијанија, 
нашиот Спасител е постојано на дело со цел умот на луѓето да го 
одврати од грешните уживања што нѐ ситат и да го насочи кон 
бескрајните благослови што можат да ги добијат во Него. На сите тие 
души, кои залудно се обидуваат да се напијат од издупчените 
резервоари на овој свет, им е упатена божествената порака: ‘Кој е 
жеден нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум’ 
(Откровение 22,17).  

„Ти, кој во своето срце копнееш за нешто подобро од она што 
може да ти го даде овој свет, препознај го тој копнеж како Божји глас 
упатен на твојата душа.“ – Патот кон Христа, 18.  

 
б. На што треба да се потсетиме кога е во прашање раката што 

тропа на вратата на нашето срце? Откровение 3,20; Зах. 13,6. 
 

„Ние мораме да се собираме околу крстот. Христос, и тоа 
распнат, треба да биде предмет на нашите размислувања, разговори и 
нашите најрадосни чувства. Треба да го паметиме секој благослов 
што сме го примиле од Бога, и кога ќе ја сфатиме големината на 
Неговата љубов, би требало доброволно сѐ да ѝ довериме на раката, 
која за нас била прикована на крст.“ – Патот кон Христа, 67.  
 

Петок                  2. октомври 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Како Бог ја покажал својата љубов кон тебе? 
2. Какво е значењето на Христовата смрт за секое човечко 

суштество? 
3. Во која смисла спасението оди подалеку од обичното 

простување на минатите гревови? 
4. Кој ќе биде последниот чекор во делото на спасението? 
5. Зошто денес е најдобриот ден да му одговориме на Христа 

кој тропа на вратата на нашето срце? 
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2. лекција - 10. октомври 2015. 

 

Предизвик упатен до 

Божјото царство 

 
 „Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, 
помеѓу твоето семе и Нејзиното Семе: Тој ќе ти ја сотрува 
главата, а ти ќе Му ја сотруваш петицата.“  - Битие 3,15. 
 
 

 „Во натамошниот развој на големата борба Бог со непобитни 
факти ќе ги објасни начелата на своето владеење и ќе покаже како 
сатаната и оние што тој ги завел истите ги прикажувале во 
искривоколчена светлина.“ – Патријарси и пророци, 59.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                Патријарси и пророци,  5-17. 
 

Недела                 4. октомври 
 

1. ВЕЧЕН ПРЕСТОЛ 
 
а. Според описот на положбата и моќта на Божјиот Син, што 

можеме да научиме за Божјото владеење? Псалм 45,6; 
Евреите 1,1-3. 
 

 
„Земјата не ги дава своите добра ниту продолжува да се врти 

околу Сонцето од година во година благодарение на сопствената 
енергија. Една невидлива рака ги води планетите во нивното кружење 
по небото.“ – Воспитување, 85. 
 
б. Што знаеме за законот кој ја претставува основата на ова 

царство? Псалм 19,7; Матеј 22,37-40.  
 

„Божјиот закон е израз на Неговата вистинска природа; тој е 
олицетворение на големото правило на љубовта и според тоа темел на 
Неговото владеење на Небото и Земјата.“ – Патот кон Христа, 40.  

„Бидејќи Законот на љубовта е темел на Божјото владеење, 
среќата на сите создадени суштества зависела од нивната целосна 
хармонија со неговите начела на правдата. Бог посакува од сите свои 
созданија служба од љубов, почит што се темели на вистинското 
разбирање на Божјиот карактер.“ – Големата борба, 510.  
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 Понеделник                             5. октомври 
  

2. СОПЕРНИЧКО ЦАРСТВО  
 
а. Како Библијата, преку ликот на царот на Тир, го опишува падот 

на Луцифер? Езекиел 28,11-15. 
 

 
 

„Гревот се појавил во оној кој, покрај Христа, бил најмногу 
почитуван од Бога и кој меѓу небесните жители бил највисок по моќта 
и честа. Пред да падне, Луцифер бил првиот херувим засолнувач, свет 
и чист.“ – Големата борба, 510. 

 
б. Како Луцифер, сега наречен сатана, го оспорува Божјото 

владеење? Исаија 14,12-14. 
 

„Напуштајќи го своето место во непосредно присуство на 
Отецот, Луцифер отишол меѓу ангелите да шири незадоволство. 
Дејствувал тајно и извесно време ги криел своите вистински намери 
под маска на страхопочит кон Бога. Почнал да навестува сомнеж во 
врска со законите што владеат со небесните суштества. Тврдел дека 
законите можеби им се потребни на жителите на световите, но на 
ангелите, како повисоки суштества, такви ограничувања не им се 
потребни, зашто нивната мудрост е доволна да ги води. Наводно, тие 
не се суштества што можат да го обесчестат Бога; сите нивни мисли 
се свети.“ – Патријарси и пророци, 10.  
 
б. Единствено на кој начин можел Јуда да одбере живот, и што 

би било потребно од негова страна при таквиот избор? Јован 
1,12.13; 1 Петр. 1,22.23. 
 

в. Каков бил резултатот на овој предизвик? Откровение 12,7-9; 
Лука 10,18. 

  
г. Каква положба зазел сатаната, откако бил фрлен на земјата? 

Јов 1,7; Јован 14,30. 
 

„Сатаната ја грабнал власта од Адама, но Адам бил намесник на 
Создателот. Тој не бил независен владетел. Земјата му припаѓа на 
Бога, а Тој сѐ му доверил на својот Син. Адам требало да владее во 
потчинетост на Христа. Кога Адам ја предал својата власт во рацете 
на сатаната, сепак Христос сѐ уште останал законски Цар... Сатаната 
може да ја спроведува својата узурпирана власт, само доколку Бог му 
го дозволи тоа.“ – Копнежот на вековите, 83.  
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Вторник                                     6. октомври 

 

3. СУДИР НА ЗЕМЈАТА 

 

а. Каква положба првобитно им била наменета на човечките 
битија? Псалм 8,4-6. 
 

 

б. Како сатаната се обидувал со посредство на змијата да ги 
вовлече Адама и Ева во овој судир? Битие 3,1.4.5. 
 

 
„Јадејќи плод од тоа дрво, рекла змијата, тие ќе постигнат 

повисок степен на равој и ќе навлезат во пошироко поле на сознанија. 
И самата таа (змијата), наводно, јадејќи плод од забранетото дрво, се 
здобила со моќ да зборува. Потоа навестила дека Бог љубоморно 
настојува да ги спречи во тоа, плашејќи се да не се изедначат со Него 
во возвишеноста и дека вкусувањето на овој плод, или дури и само 
допирот со него, им ги забранил токму заради неговото чудно 
својство кое дава мудрост и сила. Заводникот нагласил дека Божјата 
опомена нема да се оствари, зашто, наводно, е пресметана само на тоа 
да ги заплаши. Зар е можно тие да умрат? Зар тие не јаделе плод од 
дрвото на животот? Бог сака да ги спречи да не постигнат повисок и 
поблагороден степен на развој и да не станат посреќни“ – Патријарси 
и пророци, 31.  
 

в. Што се случило со човечкиот род преку искушенијата на 
сатаната? Римјаните 6,16; 5,12. 

 

г. Како човекот ја изгубил власта над земјата? Битие 3,24; 9,2. 
 

„Притисната со проклетството на гревот, целата природа 
требало да му сведочи на човекот за карактерот и за последиците на 
бунтот против Бога. Кога Бог го создал човекот, го поставил за 
господар над сета земја и на сите живи суштества. Додека Адам бил 
лојален кон Небото, сè во природата му се потчинувало. Но, кога тој 
се побунил против Божјиот закон, пониските созданија почнале да му 
се опираат на неговото господарење. На тој начин Господ во својата 
голема милост настојувал на луѓето да им ја покаже светоста на својот 
закон.  Наведувајќи ги од лично искуство да ја увидат опасноста од 
отфрлањето на неговите прописи, дури и во најмал степен.“ – 
Патријарси и пророци, 37.38.  
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Среда                        7. октомври 
 

4. НАДЕЖ ВО ДОАЃАЊЕТО НА НАЈАВЕНИОТ ЦАР  
 
а. Опишете ги ветувањата кои се вткаени во клетвата на змијата? 

Битие 3,15. 
 

„Оваа пресуда, искажана во присуство на нашите прародители, 
за нив претставувала извесно ветување. Иако предвидувала судир и 
војна меѓу човекот и сатаната, навестила дека моќта на големиот 
непријател најпосле ќе биде скршена. Адам и Ева стоеле пред 
праведниот Судија како виновници, очекувајќи да ја слушнат 
пресудата што ја заслужиле со својот престап; но пред да дознаат за 
животот полн со маки и болка, што ќе мора од сега да биде нивна 
судбина, или за одлуката дека мора да се вратат во земјата од која се 
создадени, слушнале зборови што кај нив разбудиле надеж. Иако 
морале да страдаат од силата на својот моќен непријател, сепак 
можеле со надеж да гледаат во иднината кон конечната победа.“ – 
Патријарси и пророци, 45.46.  
 

б. Како ова ветување требало да биде исполнето? Јован 12,31.32; 
1 Тимотеј 3,16. 

 

„Планот за нашето спасение не бил донесен дополнително, не 
бил формулиран по падот на Адам. Тој бил ‘откровение на тајната за 
која се молчеше од вечни времиња’ (Римјаните 16,25). Тој е 
откровение на начелата, кои од вечни векови претставувале темел на 
Божјиот престол. Бог и Христос уште од самиот почеток знаеле за 
отпадништвото на сатаната и за падот на човекот предизвикан со 
делувањето на измамничката сила на отпадникот. Бог не одредил 
гревот да постои, но предвреме видел дека тој ќе се појави и преземал 
мерки за соочување со таа ужасна појава. Неговата љубов кон светот 
била толку голема, што се заветувал да го даде својот Единороден 
Син ‘та секој што верува во Него да не загине, туку да има вечен 
живот’ (Јован 3,16).“ – Копнежот на вековите, 7.  
 

в. Со каков царски јазик пророците го опишуваат карактерот на 
доаѓањето на Месијата? Битие 49,10; Исаија 9,6.7. 

 

„Од срцата на луѓето никогаш не изумрела надежта дека 
спасението ќе дојде преку доаѓањето на Божјиот Син, кој е наш 
Спасител и Цар. Од самиот почеток имало луѓе коишто со вера 
гледале во реалноста на иднината низ сенката на сегашноста.“ – 
Пророци и цареви, 464.  
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Четврток                8. октомври 
 

5. ФОРМИРАЊЕ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ 
 
а. Споредувајќи ги следниве стихови, опишете ги двете 

категории на луѓе кои се формирале во текот на развојот на 
човечкиот род? Римјаните 8,14; 1 Јованово 3,1; Римјаните 
1,21.22; Ефесјаните 2,1-3.  
 
„Кога луѓето почнале да се намножуваат, разликата меѓу тие две 

групи (на верници) станувала сè поочигледна. На една страна било 
отворено исповедање на лојалност кон Бога, а на друга отворен 
презир и непослушност.“ – Патријарси и пророци, 60.61.  

 
б. Како искуството на Каин и Авел ја прикажуваат состојбата на 

човештвото? Евреите 11,4; 1 Јованово 3,12. 
 
„Каин и Авел се претставници на две групи или на две 

определби што ќе постојат во светот до крајот на времето. Едни ќе 
знаат да ја користат жртвата принесена поради човечките престапи, а 
други сè повеќе ќе се надеваат и ќе се потпираат врз своите лични 
заслуги; нивната жртва, лишена од силата на божественото 
посредување, не ќе биде во состојба да им обезбеди Божја благодат. 
Нашите престапи можат да бидат простени само со Христовите 
заслуги... Не постои ниту еден друг начин преку кој тие ќе можат да 
се ослободат од робувањето на гревот.“ – Патријарси и пророци, 54.  

 
в. Каков избор денес се нуди на секое Адамово дете? Римјаните 

6,16. 
 

Петок                 9. октомври 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 

1. Од каде знаеме дека Божјиот закон постои од вечноста? 
2. Како Луцифер го оспорувал самиот темел на Божјото 

владеење? 
3. Како и денес човештвото сè уште се измамува од лагите на 

змијата?  
4. Која надеж ја оживувала верата на верниците во древните 

времиња? 
5. Идентификувајте ги современите еквиваленти на Каин и 

Авел? 
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3. лекција - 17. октомври 2015. 

 

Наследници на 

царството 

 
 „Послушајте, возљубени браќа мои, не ги избра ли Бог оние, 
кои се сиромаси пред светот, за да бидат богати во вера и 

наследници на Царството, кое им го ветил на оние, кои Го 
љубат?“ - Јаков 2,5. 
 

„Сите што се Христови се ‘Аврамово семе, и по ветување 
наследници’ (Галатјаните 3,29) ‘за наследство што не пропаѓа, чисто, 
кое не свенува’ (1 Петрово 1,4); а тоа е земјата ослободена од клетвата 
на гревот.“ – Патријарси и пророци, 162.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                Пророци и цареви, 463-479. 
 

Недела               11. октомври 
 

1. РАДОСНО ИСЧЕКУВАЊЕ 
 

а. Како може да се сумира Евангелието? Римјаните 1,16.17. 
 

 
б. Кој мора да го слушне, и каков избор треба да направат? Матеј 

24,14; Марко 16,15.16. 
 

„Ако членовите на Божјата црква го исполнуваат налогот на 
Евангелието, ако ја извршуваат должноста што им е наменета, таму 
каде што е потребно, во својата земја или во странство, набргу целиот 
свет ќе биде предупреден и Господ Исус ќе се врати на оваа земја со 
голема сила и слава.“ – Делата на апостолите, 86.  

 
в. На која категорија на луѓе им е достапно спасението? Дела 

10,34.35; Римјаните 8,14; Ефесјаните 3,6. 
 

„Благословите на спасението се наменети за секоја душа. Ништо 
друго, освен сопствениот избор може да го спречи било кој човек да 
не стане учесник во Христовите ветувања со посредство на 
Евангелието.“ – Копнежот на вековите, 305.  
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Понеделник              12. октомври 

 

2. БОЖЈИТЕ ВЕТУВАЊА НА НЕГОВИОТ НАРОД ВО 
ДРЕВНИ ВРЕМИЊА 

 

а. Кои ветувања му беа дадени на Авраам и на неговите 
потомци? Битие 12,1-3; 13,14-17. 
 

 

„Преку еврејскиот народ Бог имал намера своите богати 
благослови да ги излее врз сите народи. Преку Израел требало да се 
приготви патот за ширење на неговата светлина на целиот свет... 

За да ја исполни оваа своја цел, Бог го повикал Аврама да го 
остави својот идолопоклонички род и да се настани во хананската 
земја.“ – Христовите поуки, 234.  
 

б.  Зошто Бог чекал да поминат неколку генерации по Авраам 
како Неговиот народ конечно би влегол во посед на земјата во 
Палестина? Битие 15,13-16. 
 

 
„Иако Аморејците биле идолопоклоници и поради своето 

големо беззаконие заслужиле праведна казна, Бог сепак ги штедел 
четиристотини години за да им даде несомнени докази за тоа дека Тој 
е единствен вистински Бог, Творец на небото и земјата. Сите негови 
чуда што ги сторил изведувајќи ги Израелците од Египет, ним им 
биле познати. Имале доволно докази и можеле да ја запознаат 
вистината само кога би сакале да се одвратат од своето 
идолопоклонство.“ – Патријарси и пророци, 458.459.  
 

в.  Што на крајот им се случило на Аморејците? Судии 11,21-24. 
 

 
„Кога стигнале до аморејските граници, замолиле да им 

дозволат само да поминат низ нивната земја, ветувајќи дека ќе ги 
почитуваат истите оние правила кон кои се придржувале во својот 
контакт со другите народи покрај чиишто граници поминувале. 
Меѓутоа, кога царот на Аморејците ја одбил оваа учтива молба и 
пркосно собрал војска за борба, чашата на нивното беззаконие се 
преполнила и Господ ја употребил својата сила да ги уништи.“ – 
Патријарси и пророци, 459.  
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Вторник              13. октомври 

 

3. РАСКИД НА ЗАВЕТОТ 
 

а. Како Израелците пропуштиле да го остварат планот кој Бог го 
имал по нивното сместување во Ветената земја? Судии 2,10-13. 
 

 
„Додека уште било живо поколението што го упатувал Исус 

Навин, идолопоклонството не земало толкав замав, но родителите го 
приготвиле патот за отпад на своите деца. Со непочитување на 
Божјите ограничувања од страна на оние што влегле во хананската 
земја, посеано е семе на зло што продолжило да донесува горчливи 
плодови на многу поколенија. На Евреите нивните едноставни 
животни навики им осигурувале благодат за телесно здравје; но, 
дружејќи се со незнабошците, биле наведени да му попуштаат на 
апетитот и на страстите, што постепено ја намалувало нивната 
телесна сила и им ги слабеело духовните и моралните сили. 
Израелците поради своите гревови биле одвоени од Бога. Биле 
лишени од Неговата сила и не биле веќе надмоќни над своите 
непријатели. Така најпосле биле покорени токму од оние народи што 
тие со Божја помош можеле да ги покорат.“ – Патр. и прор., 578.  
 

б.  Што се случило, поради влијанието на првиот цар на северната 
половина на разделената нација? 1 Цареви 14,15.16. 

 
„Израел да ја послушал веста на пророкот, не би ги доживеал 

подоцна сите оние понижувања. Токму затоа што биле упорни во 
својата непокорност, Бог бил принуден да допушти да бидат одведени 
во ропство...“ – Пророци и цареви, 199.  

„Престапот на Божјиот закон повлекувал со себе исти 
последици во сите времиња. Во деновите на Ное, кога луѓето ги 
погазиле сите начела на правдата, а беззаконијата толку длабоко и 
широко се распространиле што Бог не можел повеќе да ги трпи... Во 
Авраамовите денови жителите на Содом отворено се противеле на 
Бога и неговиот закон; и настапило истото зло, истата расипаност, 
истото разуздано уживање што го обележало претпотопниот свет. 
Жителите на Содом ја поминале границата на Божјото трпение и со 
тоа огнот на Божјата одмазда се распалил против нив. 

Во периодот кој претходел на нивното одење во ропство, 
десетте Израелови племиња биле исто така непокорни и безбожни. 
Луѓето го сметале Божјиот закон како нешто неважно и тоа широко ги 
отворило вратите на беззаконието на Израел.“ – Пророци и цареви, 
199.200. 
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Среда                      14. октомври 
 

4. ЦАР ОД ПЛЕМЕТО НА ЈУДА 
 
а. Колку долго племето на Јуда можело да се повикува на 

царските привилегии? Битие 49,10; Езекиел 21,25-27. 
 

 
„Шумскиот цар, лавот, е соодветен симбол за ова племе од кое 

требало да се роди Давид и Давидовиот син – ‘Оној на кого му 
припаѓа царскиот жезол’, вистинскиот ‘лав од племето на Јуда’, на 
кого најпосле сите сили ќе му се поклонат и сите народи на светот ќе 
му укажат почит.“ – Патријарси и пророци, 237.  
 
б.  Кој бил ‘Шило’ (Оној ‘на кого му припаѓа правото’) и кога Тој 

дошол? Захарија 9,9; Матеј 21,1-9. 
 

 
„Поминувале векови и векови и конечно престанале гласовите 

на пророците. Израел тешко го притискала раката на угнетувачот. 
Како што Евреите се оддалечувале од Бога, нивната вера се 
поколебала и надежта повеќе не ја осветлувала иднината. Мнозина не 
ги разбирале зборовите на пророците; оние чија вера требала да 
остане постојана биле наклонети да извикнат: ‘Ете, деновите 
минуваат, а од пророштвото ништо’ (Езекиел 12,22). Но во небесниот 
совет бил утврден часот на Христовото доаѓање.“ – Пророци и цареви, 
477.  

„Малку имало такви, кои ја сфатиле природата на Христовата 
мисија, а многумина очекувале моќен владетел, кој ќе воспостави 
свое царство во Израел и кој ќе дојде како ослободител на народите.“ 
– Копнежот на вековите, 18.  

 
в.  Каква е природата на Неговото царство: Јован 18,36.37; Што ќе 

се случи кога веста за ова царство ќе биде во целост објавена? 
Матеј 24,14. 

 
„Тој, кој бил наш пример, се држел настрана од земните власти. 

Не затоа што бил рамнодушен кон човечките страдања, туку затоа 
што лекот не се наоѓал во човечките и надворешните мерки. За да 
биде ефикасно, лекувањето мора да биде поединечно и срцето мора да 
се препороди.“ – Копнежот на вековите, 390.  

„Христовото царство не може да се воспостави со одлука на 
судовите, советите или законодавните собранија, туку со всадување 
на Христовата природа во човечките синови преку влијанието на 
Светиот Дух.“ – Копнежот на вековите, 390.  
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Четврток             15. октомври 

 

4. ОПУСТОШЕН ДОМ 
 

а. Што Христос изјавил кога бил отфрлен од страна на 
сопствениот народ? Матеј 23,37.38. Кога ова опустошување 
било потполно (како буквално, така и духовно)? Матеј 24,1.2. 
 

 
„Дотогаш (Исус) храмот го нарекувал дом на својот Татко, но 

сега, кога Божјиот Син ќе излезе надвор од тие ѕидови, Божјата слава 
засекогаш ќе се повлече од храмот кој бил изграден на негова слава. 
Оттогаш обредите во храмот ќе бидат бесмислени, а неговите служби 
за исмејување.“ – Копнежот на вековите, 476.  

„(Исус) го видел Ерусалим опколен со војска, со опседнати 
жители како умираат од глад... Видел дека упорноста на Евреите, која 
се покажала во нивното отфрлање на неговото спасение, исто така, ќе 
доведе до тоа да не се покорат на освојувачките војски... Го видел 
бедното население како страда на справи за мачење и како се 
распнуваат на крст, прекрасните палати разурнати, храмот во 
урнатини, така што од неговите масивни ѕидови не останал ниту 
камен на камен, додека градот бил изоран како нива...“ – Копнежот 
на вековите, 441.  
 
б.  Што еврејските лидери отфрлајќи го Христа навлекле врз себе? 

Матеј 27,24.25. Кого го избрале како нивен владетел, и што тој 
на крајот направил? Јован 19,14.15; Лука 21,20.24. 
 

 

Петок                      16. октомври 

 
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА  
 
1.  Објаснете ја Божјата намера со одложувањето на 

освојувањето на Ханан. 
2.  Што може денес Божјиот народ да научи од неуспехот на 

Израелците да ја покорат Ветената земја? 
3.  Зошто царството  што Исус го проповедал било толку 

различно од она што неговиот народ го очекувал? 
4.  Како службите во Божјиот дом го губат своето значење 

денес? 
5.  Што јас можам уште да направам за да ја споделам веста со 

оние кои треба да го слушнат евангелието? 
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4. лекција - 24. октомври 2015. 

 

Исполнети ветувања 

 
 „Ако сме чеда, тогаш сме и наследници: Божји наследници, а 
Христови сонаследници - ако страдаме со Него, со Него и да се 
прославиме.“ Римјаните 8,17. 
 

 „Господ никогаш на земјата не бил без свои вистински 
претставници чии интереси биле еднакви со неговите. Овие Божји 
сведоци се вбројуваат во духовниот Израел, и над нив ќе се исполнат 
сите ветувања на заветот кој Господ го направил со својот некогашен 
народ.“ – Пророци и цареви, 485.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                   Пророци и цареви, 479-490. 
 

Недела               18. октомври 

 

1. ПОДЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 
 
а. Што Бог очекува наместо безусловни ветувања? Еремија 18,7-

10. 
 

 
 

„Единствената вистинска сигурност се наоѓа во целосната 
послушност кон Божјата Реч. Сите Негови ветувања се дадени под 
услов на вера и послушност; а ако пропуштиме да ги исполниме 
Неговите заповеди, оневозможуваме да се исполнат сите оние обилни 
благослови спомнати во Светите списи.“ – Патријарси и пророци, 
658.  

  
б. Кои особини Бог сака да ги најде во луѓето, без оглед на 

нивниот статус или привилегии? Дела 10,34.35. 
 

 
 

„Во Божјото царство положбата не се стекнува преку 
фаворизирање. Таа не се заработува, ниту се прима по пат на 
произволно дарување. Таа е резултат на карактерот. Круната и 
престолот се знаци на една постигната состојба; знаци на победа над 
себеси преку нашиот Господ Исус Христос.“ – Копнежот на 
вековите, 418.  
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Понеделник                     19. октомври 
 

2. ВИСТИНСКИ ИЗРАЕЛ 
 
а. Што е ветено во врска со иднината на Израел? Еремија 33,16; 

Римјаните 11,25-27. 
 

 
 

„Бог во својата милост и добрина е толку сеопфатен, што е во 
состојба да ги измени срцата и на Евреите и на незнабошците и 
секому, кој верува во Христа.“ – Делата на апостолите, 292.  

   
б. Кој е единствениот пат кој води кон спасение, без оглед дали е 

некој Евреин или незнабожец по раѓање? Дела 4,10-12. 
 

„Мнозина тврдат дека на човечкиот род не му е потребно 
спасение, туку развој – дека сам може да се облагороди, да се издигне 
и да се прероди... Случајот на Каин покажува какви се последиците од 
таквото сфаќање, што човекот неминовно станува ако се одвои од 
Христа. Во човекот нема сила со која би можел самиот да се обнови и 
прероди, зашто човештвото не се стреми кон горе, кон она што е 
божествено, туку кон долу, кон она што е сатанско. Христос е нашата 
единствена надеж.“ – Патријарси и пророци, 54.55.  

 
в. Кои се карактеристиките на вистинскиот Израел? Римјаните 

2,28.29. Во контекст на ова, на кого овие ветувања навистина 
се однесуваат? Римјаните 9,6-8. 

 

„Фарисеите тврделе дека се Авраамови деца и се фалеле со тоа 
што ги поседуваат Светите списи, сепак овие предности не ги 
сочувале од себичноста, злобата, алчноста за профит и од најниското 
лицемерие. Се сметале за најголеми религиозни луѓе во светот, но 
нивната таканаречена ортодоксност ги довела до тоа да го распнат 
Господа на славата.“ – Копнежот на вековите, 227.  

„Истата опасност постои и денес. Многумина сметаат дека се 
христијани, едноставно заради фактот што прифатиле одредени 
верски принципи. Меѓутоа, тие не ја остваруваат вистината во 
практичниот живот. Тие всушност не веруваат во вистината, ниту ја 
љубат, и затоа не примиле сила и благодат кои доаѓаат преку 
посветеноста на вистината. Луѓето можат да тврдат дека веруваат во 
вистината, но ако со тоа не станат искрени, љубезни, трпеливи, благи, 
ако умот не им е насочен кон Небото, тогаш таа претставува 
проклетство за нив, а преку нивното влијание и проклетство за 
светот.“ – Копнежот на вековите, 227.  
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Вторник              20. октомври 

 

3. АВРАМОВОТО СЕМЕ 
 
а. Кое ветување му е дадено на Аврам во поглед на неговиот 

однос кон остатокот на светот? Битие 22,18. 
 

 
„За Аврама била голема чест што бил повикан да биде татко на 

нација која со векови ќе биде чувар и повереник на Божјата вистина 
наменета за обој свет – нација преку која сите народи на земјата треба 
да бидат благословени со доаѓањето на ветениот Месија.“ – 
Патријарси и пророци, 131.  
 
б. Што се подразбира под терминот „семе“ во ова ветување? 

Галатјаните 3,16. Што е потребно за да се примат овие 
благослови? Галатјаните 3,8.9.  
 

 
„А Библијата јасно кажува дека ветувањата дадени на Аврам 

треба да се исполнат преку Христа. Сите што се Христови ‘се 
Аврамови потомци и според ветувањето наследници’ (Галатјаните 
3,29). ‘На непропадливо наследство што нема да изгние ниту да 
овене’ (1 Петрово 1,4), а тоа е земјата ослободена од клетвата на 
гревот.“ – Патријарси и пророци, 163.  
 
в. Проучете го разговорот забележан во Јован 8,31-45, а потоа 

опишете го видот на карактерот кој е потребен за да некој 
стане учесник во духовниот однос кој е овде наведен.   
 

 
„Фарисеите се декларирале дека се Авраамови деца. Исус им 

рекол дека тоа тврдење можат да го докажат само ако ги творат 
Авраамовите дела. Вистинските Авраамови деца би живееле онака 
како што тој живеел – живот на послушност кон Бога. Тие не би се 
обидувале да го убијат Оној, кој ја зборувал вистината што Бог му ја 
дал. Ковајќи заговор против Христа, рабините не ги правеле 
Авраамовите дела. Фактот дека потекнуваат од Авраама сам по себе 
нема никаква вредност. Без духовна поврзаност со него, која се 
манифестира во тоа што би го имале истиот дух и би ги вршеле 
истите дела, тие не биле негови деца.“ – Копнежот на вековите, 357.  
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Среда               21. октомври 

 

4. НАСЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈАТА 
 
а. Како и патријарсите биле вклучени во ветувањето за 

наследување на земјата? Излез 6,8. Што мора да се случи за да 
се исполни ова ветување? Лука 20,34-38. 
 

 
„Наследството што му го ветил Бог на својот народ не е на овој 

свет. Аврам на овој свет немал земја ‘ниту една стапка’ (Дела 7,5). 
Бил мошне богат со подвижно богатство што го употребувал да го 
слави Бога и да им помага на ближните, но овој свет не го сметал за 
свој роден крај. Господ го повикал да ги напушти своите 
идолопоклонички земјаци и за вечни времиња му ја ветил хананската 
земја; но сепак, неа не ја наследиле ниту тој, ниту неговиот син, ниту 
синовите на неговиот син. Кога посакал да има посебно место да ги 
закопа своите мртви, и тоа морал да го купи од еден Хананец. 
Единствениот негов имот во ветената земја се состоел од една 
гробница изделкана во камен во пештерата Макпела. 

„Меѓутоа, Божјиот збор сепак не изневерил. Самото заземање на 
Ханан од страна на Евреите не значело негово целосно исполнување. 
’А ветувањата му се дадени на Аврам и на неговиот Потомок’. 
(Галатјаните 3,16). Лично Аврам требало да учествува во 
благословите на ветеното наследство. Можело да се чини дека 
ветувањето на исполнувањето на ветувањето премногу се одолжува, 
но ‘еден ден пред Господа е како илјада години, а илјада години како 
еден ден’ (2 Петрово 3,8). Може да се чини дека Бог ‘се премислува’ 
да го исполни тоа ветување, но во одредено време ‘навистина ќе дојде 
и нема да задоцни’ (Авакум 2,3). Ветувањето дадено на Аврам и на 
неговото семе не се однесувало само на Ханан, туку на целата земја“ 
– Патријарси и пророци, 163.  

 
б. Што покажува дека патријарсите го сфатиле ова? Евреите 

11,13-16. 
 

 
в. Кои се сметаат за вистински потомци на Авраам, а со тоа и на 

наследници на ветувањето? Галатјаните 3,27-29; Матеј 8,11.12. 
 
„Христос никакви заслуги не му припишувал на родословието. 

Тој учел дека духовната врска ги заменува сите природни врски... 
Единствено оние што ќе докажат дека духовно се во хармонија со 
Аврам, зашто го слушаат Божјиот глас, се дел од неговото духовно 
потомство.“ – Христовите поуки, 217.  
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Четврток              22. октомври 
 

5. СЛАВНО НАСЛЕДСТВО 
 
а. Во каква состојба ќе се наоѓа земјата кога ова ветување ќе 

биде исполнето? Исаија 65,17-19. 
 

 
„Во Библијата наследството на спасените се нарекува 

‘татковина’ (Евреите 11,14-16). Таму небесниот Пастир го води 
своето стадо на извори на жива вода. Дрвото на животот дава плод 
секој месец, а неговите лисја служат за здравје на народот. Таму течат 
потоци кои вечно жуборкаат, бистри како кристал, на чиишто брегови 
се лелеат дрвја кои со своите сенки ги постилаат патеките што им ги 
приготвил Господ на откупените. Таму пространите рамнини 
прераснуваат во прекрасни брегчиња, а Божјите гори ги издигнуваат 
своите возвишени врвови. На тие тивки полјани, покрај тие живи 
потоци, Божјиот народ, кој бил толку долго патник и талкач, ќе најде 
своја татковина.“ – Големата борба, 703.  
 
б. Како Светите Списи го опишуваат духовното единство во 

наследеното царство? Еремија 23,3-6; Езекиел 37,24-27. 
 

 
„Насекаде во безмерниот универзум владеат апсолутна 

хармонија и радост... Од најситниот атом, до најголемиот свет, сѐ што 
е создадено, и живата и неживата природа, во својата непоматена 
убавина и совршена радост изјавуваат дека Бог е љубов.“ – Големата 
борба, 706.  

 
в. Кога земјата ќе се обнови, што Бог ќе направи со Неговото 

место на живеалиште? Откровение 21,1-3. 
 

 

Петок               23. октомври 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 

1. Кога Бог дава ветување, во која смисла неговото 
исполнување зависи од одредени услови? 

2. Што е потребно освен исповедањето на вера во Христа? 
3. Што ја прави една особа вистинско дете на Авраам? 
4. Кога ќе се исполни ветувањето за наследување на земјата? 
5. Каков ќе биде односот на спасените на Новата Земја? 
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5. лекција - 31. октомври 2015. 

 

Тајната на беззаконието 

 
 „Зашто, тајната на беззаконието веќе дејствува, само да се 

отстрани од средината оној, кој сега ја задржува.“ – 2 

Солунјаните 2,7. 

 „Во своето второ послание до Солунјаните апостол Павле 
претскажал голем отпад од верата што ќе доведе до воспоставување 

на папска власт... Уште во тоа време апостолот видел како во црквата 
се вовлекуваат заблуди кои ќе го подготват патот за развој на 

папството.“ – Големата борба, 46. 
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                          Големата борба, 46-58.     
    

Недела               25. октомври 

 

1. ОПАСНОСТ ЗА СТАДОТО 
 

а. Какво предупредување Исус упатил во поглед на опасноста со 
која црквата ќе се соочи? Матеј 24,4.5.11. Што на крајот ќе се 
развие? Дела 20,28-30; 2 Солунјаните 2,1-12. 

 
 „Во текот на неколку кратки години мнозина од оние што стоеле 
како учители и водачи на црквата, го положиле својот живот за 

Евангелието. Потоа се појавувале свирепи волци, кои не го штедат 
стадото. Но, ништо од сето тоа не ги обесхрабрило оние кои имале 

цврста надеж во Христа.“ – Делата на апостолите, 414. 
 

б. Што црквата можела да направи во врска со оваа опасност? 2 
Тимотеј 3,13-15; Римјаните 16,17.18. 

 
 

 
 „Павле се плашел за црквата зашто, гледајќи во иднината, ги 
видел нападите што тие ќе мораат да ги поднесуваат и од 

надворешните и од внатрешните непријатели. Со свечена сериозност 
ги повикал браќата будно да го чуваат светиот аманет што им бил 

доверен.“ – Делата на апостолите, 306. 
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Понеделник              26. октомври 

  

2. ЗАКАНА ОД ПРОГОНСТВО  
 
а. Како неверните Евреи се однесувале кон своите христијански 

сограѓани? 1 Солунјаните 2,14-16; Дела 14,2. Што се случило 
како резултат на прогонството? Дела 8,1.4. 
 

 

„Објавувањето на евангелската порака меѓу незнабошците сега 
било енергично спроведувано, а црквата била зајакната со 
многубројни души. Апостолите, одредени да предводат во тоа дело, 
наидувале на сомнеж, на предрасуди и љубомора. Нивното учење кое 
се однесува на рушење на ‘преградниот ѕид’ (Ефесјаните 2,14), кој 
толку долго го разделувал еврејскиот свет од незнабожечкиот, ќе 
предизвика да ги обвинат и за ерес.“ – Делата на апостолите, 125.  

„Кога оние кои ја познаваат вистината би живееле според неа, 
би се пронашле методи за средба со луѓето таму каде што се наоѓаат. 
Во почетокот на христијанската црква, Бог во своето провидение ги 
расфрлал светите на сите страни, испраќајќи ги од Ерусалим во многу 
делови на светот. Христовите ученици не останале во Ерусалим или 
во околните градови, туку ги преминале границите на својата земја и 
отишле по големи прометни патишта, барајќи ги изгубените за да ги 
повратат кај Бога. Господ сака и денес да види напредок на неговото 
дело во многу места. Не смееме да ја ограничиме својата работа само 
на неколку места.“ - 6 Сведоштво, 246.  
 

б. Дали прогонството било нешто што требало да се очекува? 
Јован 15,20; 2 Тимотеј 3,12. Што е тоа што предизвикува 
губење на верата кога една личност ќе се соочи со прогонство? 
Марко 4,16.17.   
 

 

в. Како треба да одговориме на прогонството? Матеј 5,10-12; 
Римјаните 8,37-39.  
 

 

„(Цитат од Матеј 5,10-12). Исус овде им укажува (на своите 

ученици) дека токму во времето кога тие се соочуваат со големи 
страдања за неговото дело, тие имаат причина да бидат среќни и да 

признаат дека нивните маки се профитабилни за нив, бидејќи го 
свртуваат нивното внимание и склоностите од овој свет и ги 

насочуваат кон небото.“ -  The spirit of prophecy, vol. 2, pp. 211.212. 
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Вторник              27. октомври 
 

3. ЈУДАИСТИЧКИ УЧИТЕЛИ 
 
а. Како стравот од прогонство продолжил да влијае на некои 

членови на црквата? Дела 15,1.2. 
 
 „Додека апостолите заедно со проповедниците и со обичните 
членови во Антиохија вложувале искрени напори што повеќе души да 
доведат кај Христа, некои еврејски верници од Јудеја, ‘од 
фарисејската секта’, успеале да уфрлат едно прашање што наскоро 
довело до  широки контроверзии во црквата и создало вознемиреност 
меѓу верниците од незнабоштво. Со голема самоувереност овие 
учители од Јудеја, тврделе дека човек, за да се спаси, мора да биде 
обрежан и да ги исполнува сите прописи на церемонијалниот закон.“ 
– Делата на апостолите, 147. 
 „Општо земено, обратените Евреи не биле наклонети да 
напредуваат толку бргу како што Божјото провидение го отворало 
патот. Резултатот на работата на апостолите меѓу незнабошците јасно 
покажал дека обратениците од тие народи бројно ќе ги надминат 
обратениците од еврејско потекло. Евреите се плашеле дека, ако не се 
постават ограничувањата и обредите на нивните закони како 
задолжителен услов за прием во членство на црквата, националните 
особености на Евреите со кои досега се разликувале од сите други 
луѓе, конечно ќе исчезнат од оние што ја прифатиле пораката на 
Евангелието.“ – Делата на апостолите, 148.  
 
б. Каков дух се наоѓал во позадината на овие движења? 

Галатјаните 6,12-16. Кои особини вистинските христијани ќе ги 
откријат во вакви ситуации? 2 Тимотеј 1,7.  

 
в. Како апостол Павле во своите писма се однесувал кон ересот? 

Римјаните 2,25-29; 1 Коринтјаните 7,18.19; Галатјаните 5,6. 
  
 „Павле се посветил себеси и сите свои сили на Божјата служба. 
Тој вистините на евангелието ги примил директно од Небото, и во 
текот на целата своја служба бил живо поврзан со Небото. Лично Бог 
го поучил, христијаните од незнабожечко потекло, да не ги 
оптоварува со непотребно бреме;  и кога верниците од еврејско 
потекло во црквата во Антиохија го поттикнале прашањето за 
обрежување, Павле, знаејќи ја промислата на Божјиот Дух во врска со 
тоа учење, зазел тврд и непопустлив став, став кој христијанската 
црква ја ослободил од вообичаените еврејски обреди и церемонии.“ – 
Делата на апостолите, 156. 
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Среда               28. октомври 

 

4. ХРАБРОСТ И КОМПРОМИС 
 
а. Каков дух, сличен на апостол Павле, треба да поседуваме? 

Галатјаните 6,14; Римјаните 1,14-17. 
 

б. На каков компромис големиот апостол бил наведен од страна 
на неговите браќа и како сето тоа довело до негово апсење? 
Дела 21,17-24; 26-30. 
 
 „Браќата се надевале дека Павле, ако го послуша нивниот совет, 

решително ќе ги побие лажните гласови што се ширеле за него. Тие го 
уверувале дека одлуката на поранешниот собор во врска со 
обратениците од незнабожечко потекло и за церемонијалниот закон сѐ 
уште е во сила. Меѓутоа, ваквиот совет не бил во согласност со таа 
одлука. Ова упатство не било поттикнато од Божјиот Дух, туку било 
плод на кукавичлук. Водачите на црквата во Ерусалим знаеле дека, 
ако не се придржуваат кон церемонијалниот закон, христијаните би 
навлекле на себе омраза од страна на Евреите и би се изложиле на 
опасност од прогонства... Кога Синедрионот би ги осудил оние што 
верувале во Христа како престапници на законот, набргу тие и строго 
би биле казнети како отпадници од еврејската вера. 

Многу Евреи, кои го прифатиле Евангелието, сѐ уште го 
почитувале церемонијалниот закон и биле подготвени на неразумни 
отстапки, со надеж дека на тој начин ќе ја добијат довербата на своите 
сограѓани, ќе ги отстранат нивните предрасуди и ќе ги придобијат да 
поверуваат во Христа, како Спасител на светот. Павле сфатил дека 
водечките луѓе во ерусалимската црква, сѐ додека толку многу од нив 
негуваат предрасуди против него, ќе продолжат да го попречуваат 
неговото влијание... Меѓутоа, тој не бил овластен од Бога да прифати 
сѐ што во овој случај барале тие од него. 

Кога размислуваме за големата желба на Павле да живее во 
слога со своите браќа, неговото сочувство кон слабите во верата, 
почитта кон апостолите, кои биле во личен допир и со Христа, и кон 
Јаков – братот Господов – неговата цел на сите да им биде сѐ, колку 
што тој може,  а при тоа да не го жртвува начелото, кога 
размислуваме за сето ова, тогаш не е толку чудно што бил принуден 
да скршне од патот по кој одел дотогаш толку решително и 
непоколебливо. Но, наместо да постигне измирување, како сакана 
цел, тој со овој чекор само ја забрзал кризата и претскажаните 
страдања и бил одвоен од своите браќа, поради што црквата била 
лишена од еден од своите најсилни столбови, што внело тага и болка 
во срцата на христијаните во сите земји.“ – Делата на апостолите, 
314. 
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Четврток              29. октомври 
  

5. РАЗВОЈОТ НА ТАЈНАТА  
 
а. По буната на Евреите против римското владеење и 

разорувањето на Ерусалим во 70. година од новата ера, во кој 
правец се променил фокусот меѓу христијаните склони кон 
компромис? Откровение 2,2-4. 

 
 „На почетокот на историјата на црквата, тајната на беззаконието 
претскажана од апостол Павле го започнала своето убиствено дело; и 
кога лажните учители против кои Петар ги предупредил верниците, 
почнале да ги изнесуваат своите ереси, мнозина биле фатени во 
замката на лажните доктрини.“ – Делата на апостолите, 462. 
 „Која била причината за големиот отпад? Како црквата се 
оддалечила во почетокот од едноставноста на евангелието? Таа се 
прилагодила кон обичаите на многубошците за да им го олесни 
прифаќањето на христијанството на народите.“ – Гол. борба, 346. 
 
б. Разговарајте за тоа како популарниот презир кон Евреите 

ширум Римската империја довел до слабеење во 
празнувањето на саботата.  

 
 „Во првите векови сите христијани ја празнувале вистинската 
сабота... Но, за да ја постигне својата цел, сатаната префинето работел 
преку своите орудија. За да се насочи вниманието на луѓето кон 
неделата, таа е прогласена за празник во чест на Христовото 
воскресение...“ – Големата борба, 49. 
 „Сега, користејќи ја лажната светлина во која сега ја прикажувал 
саботата, сторил неа да ја презираат како еврејска уредба. Иако 
генерално  христијаните продолжиле да ја слават неделата како ден на 
радост и додека настојувале да покажат омраза кон сѐ што е еврејско, 
сатаната ги навел од саботата да направат ден на пост, на тага и 
жалост.“ – Големата борба, 49.50. 
 

Петок                                  30. октомври 
 
 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Каков дух се наоѓал во самиот корен во развојот на тајната 

на беззаконието? 
2. Како вистински обратената личност ќе одговори на 

заканите од прогонство? 
3. Објасни ги спорните прашања кои довеле до првиот 

доктринарен спор во раната христијанска црква? 
4. До што довел советот упатен до апостол Павле кога бил во 

Ерусалим? Зошто? 
5. Како тајната на беззаконието и денес се вовлекува во 

црквата? 
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Сабота, 7. ноември 2015. 
 

Литература за 
мисионските полиња 

Иако во XXI век интернетот, 
книгите во електронски формат и 
други врсти на електронски помагала 
претставуваат современ начин за 
ширење на Евангелието, сè уште 
постои разновиден и единствен метод за презентација кој ниту еден метод не 
може да го замени: печатениот збор е еден од најефикасните начини за ширење 
на Евангелието до најоддалечените места на земјата кои се дури и без 
електрична енергија. На овој начин добрата вест продира до некогашните 
комунистички, атеистички и муслимански земји и може да биде ширена врз база 
на личен контакт. 

Слугинката Господова изјавила: „Нашите публикации кои ги содржат 
библиските вистини треба да бидат расеани како есенски лисја“ (In Heavenly 
Places), стр. 323).  „Нашите публикации треба да бидат насекаде разделени. 
Отпечатете ги на повеќе јазици. Третата ангелска порака треба да биде изложена 
преку ова орудие и живо поучување. Разбудете се сите кои верувате во 
вистината за ова време. Ваша должност е сега да ги употребите сите орудија кои 
ви се на располагање како би им помогнале на оние кои ја разбираат вистината 
за да можат да ја објават“ (9 Сведоштво, 62). 

„Објавете, прославете и кажете: ‘Господ го спаси Својот народ, 
Израелевиот Остаток!“ (Еремија 31,7). Божјиот народ, остатокот Израелов, треба 
да ја објави добрата вест за спасението. И додека ние имаме прилично залихи на 
Библии, книги и брошури за евангелизирање, постојат голем број на оние кои ја 
немаат таа привилегија. Наша должност и чест е да го поддржиме ширењето на 
литература во различните области ширум светот. Библијата е преведена на 
многу јазици и дијалекти, меѓутоа важните книги како: „Патот кон Христа“ и 
„Големата борба“ сè уште не се достапни до милиони читатели. Што мислите за 
идејата да ги поделиме саботно-школските лекции на оние кои трагаат за 
сегашната вистина? 

 Размислувајте за пацифичките острови и африканските земји до кои сè 
уште не допрела веста за реформација. Да го имаме на ум ветувањето запишано 
во Проповедник 11,1: „Фрли го својот леб во водата, и ќе го најдеш после многу 
време.“ Мораме да го прошириме знаењето на Божјата Реч пред да биде доцна. 
Можеби нема веднаш да ги видиме резултатите на својата работа,  но нема да 
помине многу време пред да бидеме сведоци на богата жетва кога доцниот дожд 
ќе се излее во полнота. Да бидеме мудри служители кои собираат богатство на 
небото, а не на оваа земја. 

Благодарни сме на сѐ што нашите браќа, сестри и пријатели ширум светот 
направиле во минатото – меѓутоа сега потребите се поголеми отколку било кога 
порано. Да бидеме поради тоа дарежливи во оваа насока!  
 

 
Генерална конференција 

Отсек за издаваштво 
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6. лекција - 7. ноември 2015. 
  

Саботата во последните 

денови 
 
 „И празнувајте ги Моите саботи, тие нека бидат знак меѓу 
Мене и вас за да се знае дека Јас Сум Господ, ваш Бог!“ - Езекиел 
20,20. 
 

 „При завршетокот на историјата на светот сите божествени 
институции ќе бидат обновени. Ќе се санираат урнатините во законот 
коишто човекот ги направил престапувајќи ја саботата.“ – Пророци и 
цареви, 460. 
  
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                               Големата борба, 465-475. 
 

Недела                    1. ноември 
 

1. ДАЛИ СЕ СЕЌАВАШ? 
 
а. Koj израз во Излез 20,8 покажува дека саботниот ден бил 

празнуван пред Бог да ги изговори и напише Десетте заповеди 
на Синај? 

 

„Саботата не е воведена како нешто ново, туку како ден за 
одмор што бил воспоставен уште при создавањето на светот. За 
саботата треба да размислуваме и да ја празнуваме како спомен на 
делото на создавањето на Творецот.“ – Патријарси и пророци, 312.   

  
б. Што Бог правел во седмиот ден од создавањето? Битие 2,1.2. 

Што е тоа што овој ден го правело посебен? Битие 2,3. 
 

“Седмицата, исто како и саботата,  води потекло од создавањето 
на светот и како таква е сочувана во библиската историја и останала 
до денешен ден. Првата седмица ја одмерил лично Бог како мостра за 
сите седмици до крајот на времето. Како и секоја друга, и таа се 
состоела од седум буквални денови. Шест дена Бог поминал во 
делото на создавањето, а во седмиот ден си починал, затоа тој ден го 
благословил и им го определил на луѓето за одмор.“ – Патр. и пр., 96.   

„Затоа што одмарал во саботата ‘Бог го благословил седмиот 
ден и го посветил’ (Битие 2,3) – издвојувајќи го тој ден за света 
употреба. Тој му ја дал саботата на Адам, како ден за одмор. Таа била 
спомен на делото на создавањето, а со тоа и знак на Божјата сила и 
неговата љубов.“ – Копнежот на вековите, 204.   
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Понеделник                   2. ноември 

  

2. ПОТСЕТНИК НА СОЗДАВАЊЕТО 
 

а. На што саботата треба да нè потсетува? Излез 20,11; Псалм 
111,4. 

 
 

 
„Укажувајќи на Бога како Творец на небото и на земјата, таа 

(саботата) го истакнува токму она според што вистинскиот Бог се 
разликува од сите лажни богови. Сите што го празнуваат седмиот ден 
докажуваат со тоа дека му служат на Јехова. Така саботата е знак на 
верноста на човекот кон Бога сè додека на земјата ќе има некој да му 
служи на Бога.“ – Патријарси и пророци, 312.   

„Божја намера е саботата да ги насочи мислите на луѓето кон 
посматрање на неговите создадени дела. Природата му зборува на 
неговиот разум дека постои еден жив Бог кој создал сè и кој владее со 
сè што постои... Убавината што ја краси земјата е израз на Божјата 
љубов. Неа ја гледаме во вечните ридови, во величествените дрвја, во 
првите пупки и нежните цвеќиња. Сето тоа ни зборува за Бога. 
Саботата, која без престан ги упатува луѓето на Оној кој создал сè, им 
налага да ја отворат големата книга на природата и во неа да ги 
пронајдат трагите на неговата мудрост, на моќта и љубовта на 
Создателот.“ – Патријарси и пророци, 23.   

 
б. Ако Бог сè создал, во каква положба тоа нè става? Псалм 100,3; 

Ефесјаните 2,10. 
 

 
 

в. Кој е Творецот на кого саботата му припаѓа? Јован 1,3; Марко 
2,27.28. 

 

 

 
„Четвртата заповед е единствена од сите десет во која се наоѓаат 

и името и титулата на Законодавецот. Таа е единствена која кажува со 
чиј авторитет е даден законот. Според тоа, таа е Божји печат со кој 
законот е запечатен како доказ за неговата автентичност и 
задолжителност.“ – Патријарси и пророци, 312.313.   
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Вторник                   3. ноември 
 

3. ЗНАК ЗА ПОСВЕТУВАЊЕТО 
 
а. Која дополнителна намена саботата ја имала по појавата на 

гревот во светот? Езекиел 20,12. 
 
 „Саботата е знак на Христовата моќ да нѐ направи свети. И таа 
им се дава на сите што Христос ги прави свети. Како знак на Неговата 
посветувачка сила, саботата е дадена на сите, кои преку Христа 
стануваат дел од Божјиот Израел.“ – Копнежот на вековите, 210. 
 
б. На што саботата особено требала да ги потсетува синовите на 

Израел? Второзаконие 5,15. 
 

в. На кој начин темите како „непријателство“ против гревот и 
ослободување од него се рефлектираат во значењето на 
саботата? Битие 3,15; Излез 31,13. 
 

 „Токму обратувањето и посветувањето прават луѓето да се 
помират со Бога, доведувајќи ги во согласност со начелата на 
неговиот закон... ‘Зашто копнежот на телото е непријателство против 
Бога, тој не му се подредува на законот Божји затоа што не може’ 
(Римјаните 8,7). Но ‘Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот 
Единороден Син’, за човекот да може да се помири со Бога. Преку 
Христовите заслуги човекот повторно може да дојде во хармонија со 
својот Творец. Неговото срце мора да биде обновено со божествената 
милост; тој мора да добие нов живот одозгора. Оваа промена 
претставува ново раѓање, без кое, вели Исус, човекот ‘не може да го 
види царството Божјо’.“ – Големата борба, 482. 
 „Саботата која му е дадена на светот како знак на Бога како 
Творец, исто така е дадена и како негов знак во својство на 
Посветител. Силата која создала сѐ е истата сила која повторно ја 
создава душата според неговиот лик. Саботата е знак на посветеност 
за оние што ја празнуваат. Вистинската посветеност значи хармонија 
со Бога, единство со него во карактерот. Тоа се постигнува по пат на 
потчинување на оние начела кои се препис на неговиот карактер. 
Саботата е знак на послушност. Оној кој од срце се покорува на 
четвртата заповед - ќе се покорува на целиот закон. Тој се посветува 
преку послушност.“ – 6 Сведоштво, 261. 
 „Сите оние кои го почитуваат Господа како свој дел во овој 
живот ќе бидат под негова контрола и ќе примат знак, печат Божји, 
што покажува дека тие се негова особена сопственост. Христовата 
праведност ќе оди пред нив и славата Господова ќе им биде задна 
стража. Господ го штити секој човек кој го носи неговиот знак.“ – 
Коментари, 292. 
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Среда                    4. ноември 

  

4. ИСКУСТВОТО НА ВИСТИНСКОТО ПРАЗНУВАЊЕ НА САБОТАТА 
  
а. Што вклучува вистинското празнување на саботата во овие 

последни денови од земната историја? Матеј 11,28-30; 
Ефесјаните 4,22-24.  
 

 

 „Секој треба да има лично искуство во здобивање знаење за 

Божјата волја. Секој од нас поединечно треба да слушне како Бог му 

зборува на срцето. Кога секој друг глас е стивнат и кога во тишина 

ние чекаме пред Него, тишината на душата прави Божјиот глас 

појасно да се слуша. Тој нѐ повикува: ‘Стивнете и познајте дека Јас 

сум Бог’ (Псалм 46,10). Само тука може да се најде вистински 

одмор... Среде раздвижената толпа и под напорот на интензивни 

активности во животот, така освежената душа се опкружува со 

атмосфера на светлина и мир.“ – Копнежот на вековите, 272. 

 
б. Каков ќе биде резултатот во процесот на обнова? 2 

Коринтјаните 5,17. 
 

 
в. Во каква духовна состојба мораме да бидеме за да ја држиме 

вистински саботата света? Левит 20,26; Ефесјаните 1,3.4. 
 

 
г. Што треба секојдневно срдечно да бараме? Псалм 51,10. 
 
 „Нему му е познато и кога твоето срце првпат се свртело кон 

Бога. Никогаш не е упатена молитва, колку и да е несовршена, 

никогаш не е пролеана солза, колку и да е потајна, никогаш не се 

јавил искрен стремеж кон Бога, колку и да е слаб, Божјиот Дух да не 

се поткренал да ги задоволи.“ – Христовите поуки, 162.163. 

 „Наутро посветете му се на Бога; тоа нека ви биде прва работа. 

Вашата молитва нека ви биде: Земи ме, о Господе, потполно да бидам 

твој! Сите мои планови ги ставам пред твоите нозе. Употреби ме 

денес во твојата служба. Биди со мене и целото мое дело нека се врши 

во Тебе! Така треба да биде секој ден. Изнесете му ги сите свои 

планови со цел Неговото провидение да покаже дали треба да ги 

оствариме или отфрлиме. И така, од ден на ден, својот живот ќе го 

предавате во Божјите раце; така вашиот живот ќе се обликува да биде 

сѐ посличен на Христовиот живот.“ – Патот кон Христа, 46. 
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Четврток                   5. ноември 

 

5. ЗАДОВОЛСТВО И РАДОСТ 
 
а. Ако влеземе во саботниот завет, и ако тој го извршува 

наменетото дело во нас, што тој ќе постане? Исаија 58,13.14. 
Што се подразбира под зборовите „Мојот свет ден“? Матеј 
12,8. 
 

 
б. Каков благослов саботата ќе им донесе на сите кои вистински 

ќе ја примат? Матеј 11,28. 
 

 
„Саботата ќе биде задоволство за сите оние што ја примаат како 

знак на Христовата создавачка и откупувачка моќ. Гледајќи го Христа 
во неа, тие наоѓаат задоволство во Него.“ – Копнежот на вековите, 
210.  

„Видов како во сабота цело небо будно ги посматра оние кои ги 
признаваат барањата на четвртата заповед и ја празнуваат саботата. 
Ангелите го бележат интересот и почитта кои тие ја имаат кон оваа 
божествена институција. Оние луѓе кои го слават Господа Бога во 
своите срца со побожноста на својата душа, и кои се трудат да ги 
искористат светите часови славејќи ја саботата онака како што 
најдобро умеат, и го слават Бога со тоа што се радуваат на саботата – 
тие луѓе примаат од ангелите посебен благослов на светлина и здравје 
и ним им е подарена посебна сила.“ – 2 Сведоштво, 464.  

 
в. Ако се најдеме верни, што ќе правиме секоја сабота во 

царството на обновената земја? Исаија 66,23. 
 

 

Петок                    6. ноември 

 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 

1. Образложи ги причините зошто Бог рекол: „Помни го“? 
2. На кои нешта саботата нè потсетува? 
3. Какво уште значење го има саботата во искуството на еден 

христијанин? 
4. Како можеме вистински да го искусиме саботниот мир? 
5. Каква корист имаш ти лично од благословот на саботниот 

ден? 
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7. лекција - 14. ноември 2015. 

 

Истражен суд 

 
 „Гревовите на некои луѓе се видливи и одат на суд пред нив, 

а на некои одат по нив“ – 1 Тимотеј 5,24. 
 

 „Додека на небото се извршува истражниот суд, а гревовите на 

верниците што се каат се отстрануваат од светињата, во Божјиот 

народ на земјата мора да се изврши посебно дело на очистување, на 

отфрлање на гревот.“ – Мараната, 254. 
 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                  Големата борба, 495-508. 

 

Недела             8. ноември 

 

1. ЗА ТВОЈОТ СЛУЧАЈ СЕ ОДЛУЧУВА! 
 

а. За чиј случај се одлучува на судот? 2 Коринтјаните 5,10. Со кого 
овој суд ќе започне? 1 Петрово 4,17.  
 

 

 „Кога ќе се отворат судските книги, пред Бога ќе се испита 

животот на сите што верувале во Исуса. Почнувајќи од оние кои први 

живееле на земјата, нашиот Застапник потоа ќе оди понатаму од 

поколение на поколение, и најпосле ќе заврши со живите. Ќе биде 

споменато сечие име, ќе биде точно испитан случајот на секој 

поединец.“ – Големата борба, 499. 
 

б. Кога на повеќето луѓе ќе им биде судено? Евреите 9,27. Зошто?  
 

 
в. На кои докази ќе се базира судот? Откровение 20,11.12. Што е 

забележано во книгите? Еремија 2,22; Малахија 3,16; Неемија 
13,14.  
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Понеделник            9. ноември 

 

2. МЕРИЛО И ЗАСТАПНИК  
 
а. Што претставува мерилото со кое ќе ни биде судено? Јаков 

2,10-12. Каков е карактерот на ова мерило и што тоа бара? 
Псалм 19,7; Матеј 5,48. 
 

 „Божјиот закон ќе биде мерило според кое на судот ќе се мери 
животот и карактерот на секој човек.“ – Големата борба, 498. 
 „Во своето учење Христос покажал колку далекусежни се 
начелата на законот изговорен на Синај. Тој бил жива примена на тој 
закон чии начела засекогаш ќе останат како големо мерило за 
праведноста – мерило според кое ќе им се суди на сите во големиот 
ден кога судот ќе заседава и книгите ќе се отворат.“ – Одбрани пораки 
1, 211. 
 
б. Каква казна е предвидена за неправедните? Римјани 6,23; 

Дали постои некаква надеж за оние со лош запис? 1 Јованово 
2,1.2. 

 
 „Смртта на безгрешниот Божји Син сведочи дека ‘плата за 
гревот е смрт’ (Римјаните 6,23), и дека секој престап на Божјиот закон 
мора да го стигне праведна казна. Безгрешниот Христос стана грев 
заради човекот. Тој ја поднел вината на престапот и бил лишен од 
присуството на лицето на Отецот додека Неговото срце не се скршило 
и Неговиот живот не згаснал. Целата оваа жртва е принесена за 
грешникот да може да биде ослободен од казната за гревот. На ниту 
еден друг начин човекот не може да биде ослободен од казната за 
гревот.“ – Големата борба, 560. 
 
в. Како ние треба да ја прифатиме жртвата на помирување? 

Римјаните 3,25; 1 Јованово 1,9. 
 
 „Примерите на вистинско покајание и понизност, запишани во 
Божјата реч, ни го откриваат духот на признавање, во кој не постои 
изговор за гревот или обид за самооправдување. Павле не се обидел 
да се оправда; тој го доловува својот грев во неговите најцрни 
нијанси, не обидувајќи се да ја намали својата вина... 

„Понизното и скршено срце, потчинето со вистинското 
покајание, ќе сфати, иако не целосно, колкава е Божјата љубов и 
цената на Голгота; и како што синот му се исповеда на саканиот 
татко, така и вистинскиот покајник ќе ги изнесе своите гревови пред 
Бога. Стои напишано: ‘Ако ги признаваме своите гревови, Тој е верен 
и праведен да ни ги прости гревовите наши, и да нѐ очисти од секаква 
неправда!’ (1 Јованово 1,9).“ – Патот кон Христа, 27.28. 
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Вторник          10. ноември 

 

3. ВРЕМЕТО НА СУДОТ 
 
а. Што ќе се случи со оние кои вистински ги прифатиле услугите 

на Застапникот? Јован 11,25; Јован 5,24-29.  
 

 

 „Покрај имињата на оние кои вистински се покајале за своите 
гревови и кои со вера ја признале Исусовата крв како своја жртва на 
исчистување, во небесните книги ќе биде забележано ‘проштавање’. 
Бидејќи станале учесници во Христовата правда и се утврдило дека 
нивниот карактер е во хармонија со Божјиот закон, нивните гревови 
ќе бидат избришани, а тие прогласени достојни за вечен живот.“ – 
Големата борба, 499. 

 

б. При Исусовото доаѓање што ќе земе Тој со него, и со каква 
цел? Откровение 22,12; 2 Тимотеј 4,7.8.  
 

 
в. Што мора да се случи најпрвин за да може Христос да ги 

награди верните? 1 Тимотеј 5,24; 2 Петрово 4,17; Лука 20,35.36. 
 

 
 „Пред да се подели конечната награда, ќе мора да се реши кој е 
достоен да го добие наследството на праведните. Оваа одлука мора да 
се донесе пред второто Христово доаѓање на небесните облаци, 
зашто, кога Тој ќе дојде, неговата награда ќе биде со него, ‘да му даде 
секому според неговите дела’ (Откровение 22,12). Според тоа, ќе мора 
да се испита карактерот на секој човек, и на секој Христов следбеник 
ќе му се определи награда, сообразно со неговите дела. 

Додека луѓето сѐ уште живеат овде на земјата, во небесните 
судници ќе се изврши процес на истражниот суд. Пред Бога ќе биде 
испитан животот на сите што тврделе дека го следат Христа. Сите ќе 
бидат испитани според записот во небесните книги и вечната судбина 
засекогаш ќе им биде определена според нивните дела.“ – 
Христовите поуки, 258. 
 „Нема да има ново, идно време на милост за да се подготвиме за 
вечноста. Сега, во овој живот, ние мораме да се облечеме во облеката 
на Христовата праведност. Ова е нашата единствена можност да го 
изградиме карактерот за домот кој Христос го подготвил за оние кои 
ги држат неговите заповеди.“ – Христовите поуки, 267. 
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Среда                    11. ноември 

 

4. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРЕВОТ 
 
а. Што ќе се случи со гревовите на праведните кои ќе ја примат 

својата наградата при воскресението? Михеј 7,19; Исаија 43,25. 
 

 

 „Истражниот суд и бришењето на гревовите мора да бидат 
завршени пред второто Господово доаѓање. Бидејќи на мртвите ќе им 
биде судено според она што е запишано во книгите, не е можно 
гревовите на луѓето да бидат избришани пред крајот на судот на кој 
ќе се испитува нивниот живот. Апостол Петар јасно изјавува дека 
гревовите на верните треба да бидат избришани за да дојдат ‘од 
Господ времиња за освежување и Тој да ви Го прати вам 
претскажаниот Исус Христос’ (Дела 3,19.20). Кога истражниот суд ќе 
заврши, Христос ќе дојде и со себе ќе му донесе награда секому 
според неговите дела.“ – Големата борба, 501. 
 
б. Објаснете како параболата за неправедниот слуга (Матеј 18,23-

35) ја покажува разликата меѓу простувањето и 
отстранувањето на гревовите. Иако ние можеме да бидеме 
верни денес, која отрезнувачка реалност треба да нè држи 
секогаш будни? Езекиел 33,13-16. 
 

 

в. Што се случува со името на еден неверен човек кое е 
запишано во книгата на животот? Излез 32,32.33. Како, на прво 
место, тоа име е таму запишано и чии имиња ќе се задржат во 
таа книга? Филипјаните 4,3; Откровение 3,5.  
 

 
 „Ние сега живееме во големиот Ден на чистење. Во 
симболичката служба на Стариот завет, додека поглаварот 
свештенички вршел чистење за Израелците, сите морале да ги ‘мачат 
своите души’ со исповедање на гревовите и со понизност пред 
Господа за да не бидат истребени од народот. На ист начин сите што 
сакаат нивните имиња да останат во книгата на животот треба сега, во 
овие преостанати деново од времето на милоста што им е дадено, да 
ја мачат својата душа пред Бога жалејќи поради гревот со искрено 
покајание. Тие мораат длабоко и свесно да ги испитуваат своите 
срца... Иако сите народи мораат да дојдат на суд пред Бога, Тој сепак, 
случајот на секој поединец ќе го испита со таква точност како да не 
постои ниту едно друго суштество на земјата.“ – Големата борба, 
506. 
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Четврток          12. ноември 
 

5. ИСПИТУВАЊЕ И НАГРАДА   
 
а. За да бидат отстранети гревовите, што најпрвин мора да се 

случи како што е опишано во параболата за човекот без 
свадбена облека? Матеј 22,9-14. Што симболизира свадбената 
облека? Откровение 19,8; Филипјаните 3,9. 

 
 „Царевото испитување на гостите (на свадбата) ја претставува 
работата на судот. Гостите на евангелската гозба се оние што тврдат 
дека му служат на Бога, оние чиишто имиња се запишани во книгата 
на животот... 

Со свадбената облека во параболата е претставен чистиот, 
беспрекорен карактер што ќе го имаат сите вистински Христови 
следбеници... Тоа е Христовата праведност, Неговиот неизвалкан 
карактер, кој со вера им се дава на оние што ќе Го примат како свој 
личен Спасител.“ – Христовите поуки, 277. 
 
б. Кое дело Христос сега го извршува за секој грешник што се кае, 

и која изјава ќе се слушне кога тоа дело ќе биде завршено? 
Евреите 2,17; Откровение 22,11.12; Даниел 12,1. 
 

 
в. Бидејќи судењето ќе заврши со последната генерација на 

живите (во времето на судот), кое предупредување ни го 
упатува Христос? Марко 13,33. Какво уверување имаме? 
Евреите 4,14-16; 13,20.21. 
 

 „Сега заседава судот во небесното Светилиште... Наскоро – 
никој не знае кога – ќе се премина на случаите на живите.“ – 
Големата борба, 507. 

 

Петок                  13. ноември 
 
 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Зошто времето на судот е свечено време за оние кои живеат 

во него? 
2. Како можеме да бидеме сигурни дека пресудата ќе биде „не е 

виновен“? 
3. Зошто судењето на оние кои тврдат дека се верници мора да 

се случи пред второто Христово доаѓање? 
4. Која е разликата помеѓу простувањето и отстранувањето на 

гревовите?  
5. Какво искуство мораат да имаат вистинските Христови 

следбеници на кои ќе им се суди додека се живи? 
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8. лекција - 21. ноември 2015. 

 

Последно 

предупредување до 

Земјата 

 
 „Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, Кој сака 
сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината.“ – 
1 Тимотеј 2,3.4. 
 
 „Адвентното движење од 1840. до 1844. година беше прекрасно 
откровение на Божјата моќ; првата ангелска вест беше однесена до 
секоја мисионерска станица на светот и во некои земји настана такво 
верско будење какво што не се видело ниту во една земја од 
реформацијата во шеснаесеттиот век; но сето тоа ќе биде надминато 
од силното движење во текот на последната опомена на третиот 
ангел.“ – Големата борба, 636. 
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                           Големата борба, 628-638. 
 

Недела                  15. ноември 
 

1. СЕКОЈ МОРА ДА БИДЕ ЗАПОЗНАЕН 
 
а. Кој значаен налог Исус им го дал на своите ученици? Дела 1,8. 

  
 
 „Пред да се вознесе на небото, Христос им одредил задача и им 
дал налог на своите ученици. Тој им кажал дека тие треба да бидат 
извршители на тестаментот во кој Тој на светот во наследство му ги 
оставил ризниците на вечниот живот... 

Не требало да чекаат луѓето да доаѓаат кај нив, тие требало да  
одат кај луѓето со божествената порака.“ – Делата на апостолите, 
20.21. 
 
б. Што мора да се случи пред крајот на светот? Матеј 24,14. 

 

 
 „Привилегија на секој христијанин е не само да го очекува, туку 
и да го забрза доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос (2 Петрово 
3,12). Кога сите што тврдат дека го носат Неговото име би носеле и 
плод на Негова слава, колку бргу целиот свет би бил посеан со семето 
на евангелието! Бргу ќе созрее последната голема жетва и Христос ќе 
дојде да го собере скапоценото жито.“ – Христовите поуки, 44. 
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Понеделник                 16. ноември 

 

2. ПРОРОШТВА ЗА УНИШТУВАЊЕ  
 
а.  Зошто Исусовото доаѓање се одложува и што, врз основа на 

она што ние знаеме, ја очекува нашата планета? 2 Петрово 3,7-
10. 

 
 

 

б. Опишете ги пророштвата за уништување во драматичната 
кулминација од историјата на оваа земја. Исаија 13,6-9; 34,1-5; 
Откровение 6,14-17; 11,18. 

 
 „Бог дозволува грешните да напредуваат и да ја покажат својата 
омраза кон Него со цел, кога ќе ја наполнат мерката на својата злоба, 
да ја увидат неговата праведност и милост во своето целосно 
уништување. Денот на неговата одмазда се приближува. Тогаш сите 
што го газеле неговиот закон и го угнетувале неговиот народ, ќе 
примат праведна плата за своите дела. Тогаш секоја свирепост и 
неправда кон Божјите верни слуги ќе бидат казнети како да му се 
сторени лично на Христос.“ – Големата борба, 44. 
 
в. Во која смисла може да се повлече паралела со потопот во 

времето на Ное? Битие 6,13.17; 7,23; Матеј 24,37-41. 
 

 
 „Библијата вели дека во последните денови луѓето ќе бидат 
обземени со световни работи, со уживања и со алчност за стекнување 
на пари. Тие ќе бидат слепи за вечната реалност... 

Луѓето трчаат по добивка и себични уживања, како да нема Бог, 
како да нема небо и живот по смртта. Во деновите на Ное 
предупредувањето поврзано со потопот било пратено за да ги тргне 
луѓето од нивното беззаконие и да ги повика на покајание. Исто така 
пораката за второто Христово доаѓање е наменета да ги тргне  луѓето 
од нивната презафатеност со световните работи и потфати за да 
станат свесни за вечната реалност и да го прифатат повикот да седнат 
на Господовата трпеза “ – Христовите поуки, 182.  
 „Пред потопот Бог го испратил Ное да го предупреди светот, за 
да можат луѓето да се доведат до покајание и на тој начин да го 
избегнат заканувачкото уништување. Како што се приближува 
времето на Христовото  повторно доаѓање, Господ ги испраќа своите 
слуги да го предупредат светот да се подготви за тој голем настан. 
Огромни маси живеат во престап на Божјиот закон, и сега Бог 
милостиво ги повикува да ги почитуваат неговите свети заповеди. На 
сите што се готови, со вера во Христа и со покајание пред Бога, да ги 
отфрлат своите гревови, им се нуди помилување.“ – Патријарси и 
пророци, 86. 
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Вторник          17. ноември 

 

3. СЕДУМТЕ ПОСЛЕДНИ ЗЛА 
 
а. Како Откровението го опишува вистинското извршување на 

Божјите судови на земјата? Откровение 15,7; 16,1-21. 
 

 

 „Видов дека Неговиот гнев е страшен и ужасен и кога Тој би ја 
подигнал и би ја испружил својата рака во гнев, жителите на овој свет 
би биле уништени како никогаш воопшто и да не постоеле или би 
страдале од неизлечиви рани и смртоносни болести кои би ги снашле; 
не би нашле спас, туку би биле уништени... Тогаш ја сфатив, како 
никогаш порано, важноста на внимателното истражување на Божјата 
Реч, за да знаеме како да ги избегнеме злата кои според таа Реч, ќе 
дојдат на сите безбожници.“ – Рани списи, 52. 
 „Нашиот живот ќе одлучи дали ќе го примиме печатот на 
живиот Бог или ќе нѐ покоси смртоносното оружје. На земјата веќе се 
паднати неколку капки од Божјиот гнев; но кога последните седум зла 
ќе се излеат непомешани со милост во чашата на Неговиот гнев, 
тогаш засекогаш ќе биде доцна луѓето да се покајат и да најдат 
заштита. Тогаш никаква помирувачка крв нема да ги исчисти дамките 
на гревот.“ – 5 Сведоштво, 141.142. 
 

б. Опишете ја сцената кога ќе биде завршено уништувањето на 
преостанатите живи жители на земјата. Откровение 19,17-19. 

 
 

 

 „Моето внимание беше повторно насочено кон Земјата... Откако 
светите беа избавени од страна на Божјиот глас, злото мноштво ја 
сврте својата јарост еден кон друг. Земјата изгледаше како да е 
преплавена со крв, и од едниот крај до другиот крај имаше мртви 
тела. 

Земјата изгледаше како ненаселена пустина. Градови и села, 
разнишани од земјотрес, лежеа во купишта. Планините беа поместени 
од своите места, оставајќи големи шуплини. Карпи, исфрлени од 
морето, или истргнати од самата земја, беа расфрлани насекаде на 
површината. Големи дрвја беа откорнати и расфрлани низ земјата.“ – 
Рани списи, 239. 
 
в. Кој е последниот настан кој претставува кулминација во 

уништувањето на земјата? Малахија 4,1-3; 2 Петрово 3,10. 
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Среда                    18. ноември 
 

4. ТРОЈНАТА ПОРАКА 
 
а. Како пораката за судот и падот на духовниот Вавилон се 

опишани од страна на првиот и вториот ангел од Откровение 
14? Откровение 14,6-8. 

 

 „Според ова пророштво, по предупредувањето за судот и 
пораките што се поврзани со него, следи доаѓањето на Синот Човечки 
на небесните облаци. Најавувањето на судот всушност претставува 
проповедање дека второто Христово доаѓање е пред врата. И овој 
проглас се нарекува вечното Евангелие. Според тоа, проповедањето 
на второто Христово доаѓање, објавувањето на Неговата близина, е 
прикажано како суштински дел на евангелската порака.“ – 
Христовите поуки, 197. 
 
б. Како пораката на третиот ангел претставува завршно 

предупредување пред излевањето на седумте последни зла? 
Откровение 14,9-12.  

 

 „Најстрашна закана, што кога и да е му е упатена на смртниот 
човек, се наоѓа во третата ангелска вест. Сигурно тоа е страшен грев 
поради кој врз главите на виновниците се излева Божји гнев 
непомешан со милост. Луѓето не смеат да останат во темнина во врска 
со овој мошне важен предмет. Предупредувањето против овој грев 
треба да му се објави на светот уште пред излевањето на Божјите 
судови за сите да можат да знаат зошто тие треба да се излеат и да им 
се даде можност да ги избегнат.“ – Големата борба, 463. 
 
в. Кого го претставуваат овие „ангели“ (гласници) кои го 

„проповедаат“ вечното евангелие на земните жители? Марко 
16,15. 

 
 „Трите ангели во Откровение 14 го претставуваат народот кој ја 
примил Неговата вест и како Негов застапник почнал да ја објавува 
опомената низ целиот свет. Христос им кажал на своите следбеници: 
‘Вие сте светлината на светот’ (Матеј 5,14). На секој кој ќе ја прифати 
вистината крстот од Голгота му зборува: ‘Сфати ја вредноста на една 
душа’. ‘Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое 
создание’ (Марко 16,15). Не смееме да дозволиме ништо да го спречи 
ова дело. Тоа е најважното дело на сите времиња. Тоа е далекусежно 
како вечноста. Љубовта која Исус ја покажал за човечките битија со 
жртвата која ја поднел за нивен откуп треба да ги поттикне сите 
негови следбеници.“ – 5 Сведоштво, 314. 
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Четврток          19. ноември 
 

5. ПОСЛЕДНИОТ ПОВИК 
 
а.  Непосредно пред излевањето на злата, кој посебен повик ќе 

им се повтори на Божјите верни кои сè уште не се обединети 
со црквата на остатокот? Откровение 18,1-5. 
 

 

 „И покрај духовната темнина и отстапувањето од Бога кои 
постојат во црквите што го сочинуваат Вавилон, мнозинството 
вистински Христови следбеници сѐ уште се наоѓаат во тие верски 
заедници... 

Откровение 18. глава укажува на времето кога црквата, затоа 
што ќе ја отфрли тројната опомена од Откровение 14,6-12, во целост 
ќе ја постигне состојбата што ја изнел вториот ангел, а Божјиот народ, 
кој сѐ уште е во Вавилон, ќе биде повикан да излезе од своите цркви. 
Ове е последна вест што ќе му биде објавена на светот и таа ќе ја 
изврши својата задача. Кога оние ‘кои не поверуваа во вистината, а ја 
засакаа неправдата’ (2 Солунјаните 2,12), ќе бидат предадени на 
силата на измамата да ѝ веруваат на лагата, тогаш светлината на 
вистината ќе ги осветли оние чиишто срца се подготвени да ја примат, 
и сите Божји деца што се наоѓаат во Вавилон ќе го прифатат 
повикот.“ – Големата борба, 401. 
 
б. Со цел земјата да биде „осветлена со Неговата слава“, какви 

карактеристики ангелот (гласникот) мора да манифестира? 
Исаија 52,7.8; Матеј 5,16; Колосјаните 1,27. 

 
в. Каков план на делување апостолот ни претставува во 

светлината на овие реални факти? 1 Солунјаните 5,4-6. 
 

Петок                  20. ноември 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Која итна задача Господ ја оставил во нашите раце? 
2. Во која смисла состојбата и судбината на земјата денес 

потсетува на состојбата во Ноевите денови? 
3. Опишете на кој начин Бог ќе го приведе денешниот свет до 

крајот? 
4. Кое предупредување треба да биде упатено пред да настапи 

целосно уништување на земјата? 
5. Како можеме да бидеме сигурни дека во тоа време ќе бидеме 

на Божја страна? 
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9. лекција - 28. ноември 2015. 

 

Запечатување на 

Божјите слуги 

 
 „Не пакостете и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, 
додека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог.“ – 
Откровение 7,3. 
 
 „Во ова време на запечатување, сатаната се служи со сите 
можни лукавства како би ги одвратил мислите на Божјиот народ од 
сегашната вистина и да ги наведе да се поколебаат. Видов дека Бог 
поставил заштитна покривка над својот народ за да го заштити во 
времето на неволја; и секоја душа одлучна во вистината и чиста во 
срцето ќе биде под заштита на Семоќниот Бог.“ – Р.Х. 1 август, 1849.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                           5 Сведоштво, 138-143.  
 

Недела           22. ноември 
 

1. ПРИБЕЖИШТЕ 
 
а. Кој повик Господ му го упатува на својот народ пред да биде 

уништена земјата? Исаија 26,20.21. 
 

б. Кои ветувања ќе бидат утеха во овие турбулентни денови? 
Псалм 46,1-3; 91,1-10. 

 

 „Времето на неволји претставува сериозен тест кој треба да го 
произведе Христовиот карактер во нас. Тоа е наменето да ги наведе 
луѓето да се откажат од сатаната и неговите искушенија. Последниот 
судир ќе го открие вистинскиот карактер на сатаната, како суров 
тиранин, а тоа ќе го направи за нив она што ништо друго не може да 
го направи – целосно да ја искорени нивната приврзаност кон него.“ – 
Р.Х. 12. август, 1884. 
 „Нивната вера не се колеба затоа што нивните молитви не се 
веднаш примени. Иако поднесуваат најголем страв, ужас и неволја, 
сепак, не престануваат да се молат. Тие се потпираат на Божјата сила 
како и Јаков цврсто што се држел за Ангелот, а зборови на нивната 
душа се: ‘Нема да Те пуштам додека не ме благословиш’ (Битие 
32,26).“ – Големата борба, 645.646. 
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Понеделник                 23. ноември 
 

2. ЗАПЕЧАТЕНИ ИЛИ ПОГУБЕНИ 
 
а. Кој ќе биде погубен, а на кого ќе му биде обезбедено 

засолниште според визијата на Езекиел? Езекиел 9,3-6.9.10. 
 
б. Како делото на ангелот заштитник наведен во Откровението е 

слично на она на човекот со писарски прибор во визијата на 
Езекиел? Откровение 7,1-3. 

 
в. На кој начин искуството на Евреите во времето на Естира го 

прикажува искуството на Божјиот народ на крајот на времето? 
Естира 3,8.9; 9,1-3. 

 
 „Ова запечатување на Божјите слуги е истото она што му било 
прикажано на Езекиел во визија.“ – Сведоштво за проповедници, 445. 
 „Тешките искушенија на коишто наишол Божјиот народ во 
времето на Естира не биле карактеристични само за тоа време... 
Истиот оној дух, кој во минатите векови ги наведувал луѓето да ја 
прогонуваат вистинската црква, ќе направи и во иднина да се 
применат истите мерки кон оние што ќе останат верни на Бога... 

Декретот кој на крајот ќе биде издаден против остатокот на  
Божјиот народ ќе биде многу сличен на заповедта што Ахасвер 
(Асвир) ја издал против Евреите. Денес непријателите на вистинската 
црква, во малата група на оние што ја држат саботата според 
четвртата заповед, го гледаат Мардохеј крај портите. Послушноста на 
Божјиот народ кон Неговиот закон претставува јавен укор за оние 
што немаат Господов страв и ја газат неговата сабота. 

Сатаната ќе поттикне огорченост против малцинството кое 
одбива да ги прифати популарните обичаи и традиции. Луѓе на 
положба и од влијание ќе се здружат со беззакониците и грешниците 
за да се советуваат против Божјиот народ. Богатството, генијалноста, 
образованието – сѐ ќе се здружи за да изрази презир кон Божјиот 
народ. Против него ќе коваат завери тирански владетели, 
проповедници и членови на црквата. Со зборови и перо, со закани и 
потсмев ќе настојуваат да ја уништат нивната вера. Со лажно 
прикажување и гневни обвинувања луѓето ќе ги разгоруваат страстите 
на луѓето. Бидејќи нема да можат да се повикаат на зборовите: ‘Така 
вели Писмото’, тие, во борба против оние кои ја почитуваат 
библиската сабота, ќе прибегнуваат кон угнетувачки одредби за да го 
надоместат тој недостаток. За да стекнат популарност и да си 
осигурат себеси власт, законодавците ќе се согласат да се донесе 
неделниот закон... На ова бојно поле ќе се води последниот голем 
конфликт помеѓу вистината и заблудата. И ние не сме оставени во 
незнаење во поглед на завршницата. Денес, токму како во деновите на 
Естира и Мардохеј, Господ ќе извојува победа и ќе ја одбрани својата 
вистина и својот народ.“ – Пророци и цареви, 411.412. 
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Вторник          24. ноември 

 

3. ПРОЧИСТУВАЊЕ НА КАРАКТЕРОТ 
 
а. Каков тип на карактер ќе се развие кај оние кои се 

подготвуваат за запечатување? Откровение 14,1-5. Што значи 
да се има името на Отецот? Матеј 6,9; 1 Петрово 3,15. 
 

 
 „Сега е време да се подготвиме. Божјиот печат никогаш нема да 
биде ставен на челото на некој нечист маж или жена. Тој никогаш 
нема да биде ставен на челото на славољубивиот маж или жена кои го 
сакаат овој свет. Тој никогаш нема да биде ставен на челата на 
мажите и жените со лажлив јазик или измамливи срца. Сите што 
сакаат да го примат печатот мора да бидат беспрекорни пред Бога – 
кандидати за небото.“ – 5 Сведоштво, 144. 

„Тоа нема да биде некој видлив печат или знак кој може да се 
види, туку утврдување во вистината и умно и духовно, така што 
(Божјиот народ)  ништо повеќе не може да ги поколеба.“ – Библиски 
коментари, 366. 

„Дали се стремиме со сите наши сили да се развиеме до раст на 
мажи и жени во Христа? Дали ја бараме Неговата полнота, да ја 
постигнеме целта која е пред нас – совршенство на Неговиот 
карактер? Кога  припадниците на Божјиот народ ќе ја достигнат оваа 
цел, тие ќе бидат запечатени на челата.“ – Библиски коментари, 738. 
 „Видов, исто така, дека мнозина не сфаќаат какви треба да бидат 
за да живеат пред очите на Бога, без првосвештеник во светилиштето 
во времето на неволјите. Кај оние кои ќе го примат печатот на живиот 
Бог и кои во времето на неволјите ќе бидат заштитени, треба целосно 
да се одразува Исусовиот лик.“ – Рани списи, 57.  
 
б. Како Бог ќе го изврши ова дело на посветување во нас? 

Евреите 7,25; 13,20.21; Филипјаните 1,6; 2,12.13.  
 

 „Видов дека времето на Исусовиот престој во светињата над 
светињите наскоро истекува и дека може да потрае само уште малку. 
Затоа целото слободно време кое го имаме на располагање би требало 
да го употребиме за истражување на Библијата според која ќе ни се 
суди во последниот ден... 

Со својот живот и постапки сведочите за доаѓањето на Синот 
човечки. Времето на запечатување е многу кратко и наскоро ќе 
заврши. Сега е време, додека четирите ангели кои ги држат четирите 
ветришта, својот повик и избор да ги утврдиме.“ – Рани списи, 61.62. 
 „Настојувајте со сите сили кои Бог ни ги дал да се најдеме меѓу 
сто и четириесет и четири илјади.“ – Р.Х. 9. март, 1905.  
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Среда                   25. ноември 

 

4. ВОЗДИШКИ И ПЛАЧ 
 
а. Што Божјиот народ треба да направи во последните денови? 

Исаија 58,12.  
 

 
 

 „При завршетокот на историјата на светот сите божествени 
институции ќе бидат обновени. Ќе се санираат урнатините во законот 
коишто човекот ги направил престапувајќи ја саботата. Остатокот на 
Божјиот народ кој како реформатор стои пред светот, мора да покаже 
дека Божјиот закон е основа на секоја трајна реформа и саботата од 
четвртата заповед мора да стои како постојан спомен на создавањето 
и Божјата сила.“ – Пророци и цареви, 460. 

 
б. Што се подразбира под воздивнување и плачење? Езекиел 9,4. 

 

 

 „Гнасотиите заради кои верните воздивнуваат и плачат 
претставуваат сѐ што може да го види смртното око, но оние многу 
потешки гревови кои го предизвикале гневот на чистиот и свет Бог, 
беа неоткриени.“ – 5 Сведоштво, 141. 
 „Во времето кога опасностите и неволјите за црквата ќе бидат 
најголеми, една мала група која ќе стои во светлината ќе воздивнува и 
ќе плаче за гадотиите што се прават на земјата. Но особено нивните 
молитви ќе се упатуваат во името на црквата, бидејќи нејзините 
членови постапуваат онака како што постапува светот... 

Тие плачат пред Бога, затоа што гледаат како религијата се 
презира токму во домовите на оние кои имале голема светлина. Тие 
тагуваат со болка во душата затоа што во црквата владее гордост, 
алчност, себичност и измами скоро од секој вид“ – 5 Сведоштво, 140. 
 
в. Кога започнува пресудата и што тоа значи за народот кој тврди 

дека верува во Бога? Езекиел 9,6. 
 

 
 „Меѓутоа, општото уништување на сите оние кои не го 
увидуваат  широкиот контраст помеѓу гревот и праведноста, кои не 
гледаат како оние кои ги разбираат Господовите намери и го примаат 
печатот е опишано со налогот на петмината луѓе со смртното оружје 
(Езекиел 9,5.6).“ – 3 Сведоштво, 207. 
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Четврток          26. ноември 
 

5. ОСЛОБОДУВАЊЕ 
 
а. Како Бог конечно ќе го избави својот народ во тоа време? Лука 

18,7; Даниел 12,1.2. Дискутирајте за прочистување на црквата 
пред завршувањето на времето на пробата.  

 
 „Меѓутоа,  во часот на најголема опасност за црквата, верниот 
остаток срдечно ќе се моли за неа, и Бог ќе ги слушне и ќе одговори 
токму во моментот кога вината на престапниците ќе го достигне 
својот врв.“ – 5 Сведоштво, 363. 
 „Црквата може да изгледа дека ќе падне, меѓутоа нема да падне. 
Таа останува, додека грешниците во Сион ќе бидат изрешетани – 
плевелот ќе се одвои од драгоценото зрно пченица.“ – Одбрани 
пораки 2, 380. 
 „Не е многу далеку времето кога пробата ќе дојде на секоја 
душа. Принудното давање на жигот на ѕверот е токму пред нас... Во 
тоа време во црквата ќе се одвои златото од плевелот... Ветрот ќе ја 
разнесе плевата, дури и од места каде што гледаме гумно со богата 
пченица. Сите кои ги присвојуваат украсите на светилиштето, но не 
се облечени во Христовата праведност, ќе се појават во срамот на 
својата голотија.“ – 5 Сведоштво, 53. 
 
б. Кој ќе ги преживее злата и ќе биде вознесен при второто 

Христово доаѓање? 1 Солунјаните 4,16.17; Откровение 14,4. 
 
 „Никој, освен оние сто четириесет и четири илјади не може да ја 
научи таа песна, бидејќи тоа е песна на нивните искуства – такви 
искуства какви што немала ниту една друга група... Земени од земјата 
меѓу живите, тие се сметаат како ‘првенци на Бога и на Јагнето’ 
(Откровение 14,4).“ – Големата борба, 676.  
 

Петок                    27. ноември 
 
 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Каква заштита Бог ни нуди од неволјите, и како ти тоа 

можеш да го имаш? 
2. Како да се доведеме во состојбата да бидеме подготвени за 

запечатување? 
3. Како остатокот се однесува кон гревот околу него, во и 

надвор од црквата? 
4. Дали сте почувствувале лична сигурност во Божјото 

ветување дека ќе ве подготви за крајот?  
5. Како Божјата визија за житото и каколот се разликува од 

нашата? 
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Сабота, 5. декември 2015. 

Прилог во првата сабота 
во месецот 

За „Проектот Бетел“ во 
Перу 

 Перу е држава која се наоѓа во 
западниот дел на Јужна Америка. 
Нејзин главен град е метрополата 
Лима. Бројот на жители во 2015. 
година се зголемил на над 31 
милион. Веднаш зад Бразил, Колумбија и Аргентина Перу е рангиран 
на четврто место по бројот на жители во Јужна Америка. 
 Пораката за реформацијата дошла во Перу во 1930. година. 
Денес, Перуанската Унија брои приближно 3000 членови.  
 Во ноември 2012. година, со милост Божја, добивме 50 ари земја 
во провинцијата Сан Мигел во Кахамарки. Овој имот е оддалечен 29 
километри од градот Чепен, 700 километри северно од Лима. Се наоѓа 
на 430 метри надморска височина и се одликува со плодно земјиште, 
богата вегетација и блага клима.  
 Перуанската Унија планира под името „Проект Бетел“ 
краткорочни, среднорочни и долгорочни активности на овој имот. Во 
овој проект планираат да вклучат: изградба на санаториум, 
мисионерски училишта, простор за одржување конференции и 
конгреси, технолошки институт кој има потенцијал да се развие во 
универзитет, органско земјоделство и пчеларство. 
 Господовиот гласник нè советува дека особено во овие последни 
денови, нашите семејства и нашите институции треба да се наоѓаат 
надвор од градовите како би го сочувале физичкото, моралното и 
духовното здравје. Овој совет претставуваше инспирација за нас во 
реализацијата на овој проект. 
 До сега двајца браќа работеа на имотот. Тие го оградија имотот, 
завршија со ископување на бунари за вода и купија пумпа. Сега 
прават тули за зградите, а се продолжува и работата со тешката 
машинерија. Во исто време поставен е и пчеларник и посадени се 
стебла со овошја.  
       Иако ние веќе се молиме за помош и собирање на средства меѓу 
нашите локални работници, браќа, сестри и пријатели, финансиските 
вложувања за завршување на овој проект сè уште се прилично големи. 
Поради таа причина упатуваме апел до нашите драги браќа и сестри 
ширум светот со цело срце да даруваат прилози за овој проект. 
 Однапред ви се заблагодаруваме за вашата дарежливост и ви 
посакуваме изобилни небесни благослови. 
 

Браќата и сестрите од Перу 
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10. лекција - 5. декември 2015. 

 

Второто Христово 

доаѓање 

 
 “И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе 
ве земам при Себе, за да бидете и вие каде што Сум и Јас.“ – Јован 
14,3. 
 
 „Вистината дека Христос доаѓа треба да ја објавиме на секој 
човек.“ – Евангелизам, 220.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:             Големата борба, 666-672. 
 

Недела                  29. ноември 
 

1. „ПАК ЌЕ ДОЈДАМ“ 
 
а. Кое ветување Исус го дал пред својата смрт? Јован 14,1-3. На 

кој начин Тој се вознел и како тоа ќе се совпадне со неговото 
враќање? Дела 1,9-11. 
 

 
 „Сеќавањето на ветувањето за второто Христово доаѓање 
морало секогаш да биде живо и свежо во душата на Неговите 
ученици. Истиот тој Исус, кого го виделе како се вознесува на небото, 
повторно ќе дојде да ги земе кај себе сите оние кои овде ѝ се 
посветиле на неговата служба. Истиот глас кој им рекол: ‘Еве, јас сум 
со вас во сите дни до крајот на векот’ (Матеј 28,20), ќе им посака 
добредојде во своето присуство во небесното царство.“ – Делата на 
апостолите, 24.25. 
 
б. Иако светот е полн со подбивачи, во што се состои надежта на 

еден христијанин? 2 Петрово 3,3.4; Тит 2,13. 
 

 
 „Патар вдахновено ги изнел околностите што ќе владеат во 
светот во предвечерјето на второто Христово доаѓање... Кога ќе се 
приближи крајот на сите нешта, ќе има и верни кои ќе бидат во 
состојба да ги препознаат знаците на времето. Иако голем број 
таканаречени верници ќе ја побиваат верата со своите дела, ќе постои 
остаток кој ќе издржи до крај.“ – Делата на апостолите, 420. 
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Понеделник                 30. ноември 
 

2. ПОТРЕСУВАЊЕ НА НЕБОТО   
 
а. Опишете го начинот на Христовото доаѓање? Откровение 1,7; 

Лука 21,26. 
 
 „Набргу на исток се појавува малечок црн облак, со големина на 
половина човечка дланка. Тоа е облак што го опкружува Спасителот и 
кој оддалеку изгледа како да е обвиен во мрак. Божјиот народ знае 
дека тоа е знакот на Синот човечки. Во свечена тишина тие без здив 
гледаат во него како се приближува кон земјата и станува сѐ појасен и 
поубав, прераснувајќи во голем бел облак, чијашто основа личи на 
оган кој уништува, а над него се надвива заветното виножито. Исус 
оди напред како силен победник. Тој сега не доаѓа како човек на 
болката, да ја пие горчливата чаша на срам и јад, туку како победник 
на небото и земјата, да им суди на живите и мртвите. ‘Тој се вика 
Верен и Вистинит; и Тој праведно суди и војува’. ‘А небесните 
војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по Него на бели коњи’ 
(Откровение 19,11.14). Со славопои на небесни мелодии светите 
ангели, огромно и безбројно мноштво, го придружуваат на неговиот 
пат. Небесниот свод изгледа како да е преполн со суштества што 
болскотат, ‘десет илјади по десет илјади, и илјада илјади’. Ниту едно 
човечко перо не може да ја опише оваа глетка; ниту еден ум на 
смртен човек не е способен да го сфати тој сјај. ‘Величието Негово ги 
покри небесата, и славата Негова ја исполни земјата. Болскотот Му е 
како сончева светлина’ (Авакум 3,3.4). Кога живиот облак ќе дојде 
поблизу, секое око ќе го види Кнезот на животот. Неговата света 
глава не ја нагрдува веќе трнов венец; на неговото свето чело почива 
славен венец. Неговото лице свети посилно од заслепувачкиот сјај на 
пладневното сонце.“ – Големата борба, 667.668. 
 „Подбивното исмевање престанува. Замолкнуваат усните што 
лажеле. Замолкнува ѕвекотот на оружјето и борбениот вик; ‘облеката 
натопена со крв ќе изгори’ (Исаија 9,5). Сега не се слуша ништо, 
освен молитва, лелеци и оплакување. Од усните на оние што пред 
малку се подбиваа им се испушта извикот: ‘Дојде големиот ден на 
Неговиот гнев и кој може да опстане?’ Грешниците повеќе сакаат да 
паднат врз нив горските карпи отколку да се сретнат лице в лице со 
Оној што го презреле и отфрлиле.“ – Големата борба, 669. 
 
б. На кој начин визијата на Јован во Откровение 6,12-17 ги 

потврдува другите старозаветни пророштва? Исаија 2,10.11.19; 
34,4.8; Јоил 3,14-16. 

 
 „На сатаната нема да му биде дозволено да го имитира начинот 
на Христовото доаѓање. Спасителот го предупредил својот народ во 
овој поглед и јасно го прорекол начинот на своето второ доаѓање... Не 
е можно да се фалсификува ова доаѓање. Тоа ќе биде сеопшто познато 
– сите ќе го видат.“ – Големата борба, 651.  
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Вторник                 1. декември 

 

3. ПРВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ 
 
а. Среде тресење на небото и на земјата, што ќе стори Исус? 1 

Солунјаните 4,16.17; Јован 5,25; 1 Коринтјаните 15,51-53. 
 
 „Среде лулањето на земјата, молскањето на молњите и 
татнежите на громовите, гласот на Божјиот Син ги повикува светите 
што спијат. Тој својот поглед го насочува кон гробовите на 
праведниците и тогаш, подигајќи ги рацете кон небото, извикнува: 
‘Разбудете се, разбудете се, разбудете се, вие, што спиете во правот и 
станете!’ По целата земја мртвите ќе го слушнат овој глас и, оние што 
ќе го чујат, ќе оживеат. Сега земјата татни од чекорите на огромното 
мноштво од секое племе, колено, јазик и народ. Тие доаѓаат од 
темнината на смртта, облечени во бесмртна слава, триумфирајќи: ‘О, 
смрт, каде ти е осилката? О, смрт, каде ти е победата?’ (1 
Коринтјаните 15,55). А живите праведници и воскреснатите свети, 
своите гласови ги соединуваат во долг, радосен триумф на победа.“ – 
Големата борба, 671. 
 

б. Што ќе се случи со оние кои ги загубија животите во верното 
исчекување на Христовото доаѓање? Јован 11,25.26; 1 
Солунјаните 4,13.14. 

 
 „Сите излегуваат од своите гробови во иста става како што биле 
закопани... Сите стануваат со свежина и сила на вечна младост. Во 
почетокот човекот бил создаден според Божјиот лик не само според 
карактерот, туку и по ликот и по изгледот. Гревот ја изобличил и 
речиси ја избришал божествената слика во човекот. Но Христос 
дошол пак да го возобнови она што е загубено. Тој ќе го преобрази 
нашето понижено тело и ќе го обликува како своето прославено тело. 
Смртното, распадливо тело, лишено од убавината, некогаш опогането 
со грев, станува совршено, убаво и бесмртно. Сите мани и 
недостатоци се оставени во гробот. Бидејќи ќе имаат пристап кон 
дрвото на животот во одамна загубениот Едем, откупените ќе 
пораснат до мерата на висината на човечкиот род во неговата 
првобитна слава. Ќе бидат отстранети последните преостанати траги 
од проклетството на гревот, А Христовите верни ќе се појават во 
убавината на Господа, нашиот Бог, по духот, душата и телото, 
одразувајќи ја совршената слика на својот Господ... 

Ангелите ги собираат ‘своите избрани од четирите ветра, од 
крајот на земјата до крајот на небото’ (Марко 13,27). Малечките деца 
светите ангели ги носат во прегратките на нивните мајки. 
Пријателите, кои толку долго ги разделила смртта, пак се соединети 
за никогаш повеќе да не се разделат и со радосни песни се искачуваат 
заедно во Божјиот град.“ – Големата борба, 671. 672.  
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Среда                    2. декември 

 

4. ЗЕМЕНИ ИЛИ ОСТАВЕНИ? 
  
а. Со кој временски период во библиската историја Исус го 

споредува Неговото второ доаѓање? Матеј 24,37; Лука 17,28. 
 

 

 „Луѓето си презеле врз себе одговорност да ги издигаат 
стандардите во согласност со своите сопствени идеи, а Господовиот 
закон е обесчестен. Ова е причината зошто толку многу е раширено 
беззаконието. Ова е причината зошто нашите денови стануваат како 
деновите на Ное и Лот.“ – Р.Х. 2 мај, 1893. 
 
б. Каков бил резултатот на Божјите судови во двата случаи? 

Битие 7,21-23; 19,24.25. 
 

 

в. Што ќе се случи, на ист начин, при второто Христово доаѓање? 
Лука 17,34-37. 
 

 

 „Кога мислењата и заклучоците на филозофите ќе отстранат 
секој страв од Божјата казна, кога верските учители ќе толкуваат дека 
настапуваат долги векови на мир и просперитет и кога светот – 
наполно обземен со бизнис и со задоволство, со сеење и со градење, 
со насладување и со јадење и пиење, со веселби и забави – ќе ги 
отфрли Божјите опомени и ќе ги исмее неговите гласници ‘Тогаш 
ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат’ (1 
Солунјаните 5,3).“ – Патријарси и пророци, 85. 
 

г. Објаснете кои се оние кои ќе бидат „земени“ при второто 
Христово доаѓање? Матеј 24,40-42; Малахија 3,17. 
 

 
 „Времето на судот е најсвечениот период  кога Господ ги собира 
своите од редовите на каколот. Оние кои биле членови на исто 
семејство, се разделуваат. На праведниците се става знак... Оние кои 
биле послушни на Божјите заповеди ќе се придружат кон групата на 
светите во светлината; тие ќе влезат на вратата во градот и ќе имаат 
право на дрвото на животот. Еден ќе се земе. Неговото име ќе стои во 
книгата на животот, додека оние со кои тој бил поврзан ќе имаат знак 
на вечна одвоеност од Бога.“ – Сведоштво за проповедници, 208. 
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Четврток                 3. декември 
 

5. ДАЛИ СИ ПОДГОТВЕН? 
 
а. Што ќе се случи со живите грешници кога Христос ќе дојде? 2 

Солунјаните 1,7-9; 2,8; Псалм 97,3. 
 

 
б. Што ќе бидат грешниците за „орлите“ спомнати од страна на 

Исус во Лука 17,37? Откровение 19,17.18; Езекиел 39,17-20. 
 

 
в. Знаејќи што ни претстои, на што треба да го насочиме нашето 

внимание? 2 Петрово 3,11; Псалм 24,3.4; Јуда 23.24. 
 

 
 „Исус доаѓа, но не онака како при неговото прво доаѓање, како 
бебе во Витлеем; ниту пак онака како што влегол во Ерусалим, јавајќи 
на магаре, додека учениците на целиот глас го фалеле Бога и 
извикувале: ‘Осана’, туку со славата на Отецот и со придружба на 
сите свети ангели за да го придружуваат на неговиот пат кон Земјата. 
Сето небо ќе биде испразнето од ангели, додека светите кои го 
очекуваа, ќе гледаат во небото кон Него, како луѓето од Галилеја, кога 
Тој од Маслинската Гора се вознел на небото. Тогаш само оние 
коишто се свети, оние кои целосно го следеле кроткиот Пример, 
радосно и одушевено ќе воскликнат гледајќи Го: ‘Еве, Тој е нашиот 
Бог! На Него се надевавме, и Тој нè спаси!’ (Исаија 25,9).“ – Рани 
списи, 119.120. 
 

Петок                    4. декември 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Какво уверување дал Исус во поглед на неговото враќање? 
2. Како ќе можеме да ги разликуваме лажните тврдења во однос на 

природата на второто Христово доаѓање од вистините што Тој ги 
поучувал? 

3. Опиши го редоследот на настаните од моментот кога Исус ќе се 
појави на небесните облаци па сѐ до времето кога светите ќе му 
се придружат при неговото враќање на небото? 

4. Дали сакаш да бидеш меѓу оние кои ќе бидат „земени“ или 
„оставени“ при второто Христово доаѓање?  

5. Како можеш да бидеш сигурен дека си меѓу оние кои го чекаат 
Христос? 
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11. лекција - 12. декември 2015. 

 

Последен непријател 

 
 „Смртта ќе биде уништена како последен непријател.“ – 1 
Коринтјаните 15,26. 
 

 „Во небесна атмосфера болка не може да постои. Таму ќе нема 
веќе солзи, ниту погребни поворки, ниту каков и да е знак на жалост.“ 
– Големата борба, 704. 
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                           Големата борба, 551-571. 
 

Недела                  6. декември 

 

1. ПОТЕКЛОТО НА СМРТТА И ПРВАТА ГОЛЕМА ЛАГА 
 
а. Со што е поврзано првото библиско спомнување на смртта? 

Битие 2,17. Која лага била кажана од страна на змијата во 
текот на разговорот кај тоа дрво? Битие 3,1-4. 

 
„Единствено големиот измамник му ветил на Адам живот во 

непослушност. А зборовите на змијата упатени до Ева во рајот: ‘Не, 
нема да умрете’, биле првата одржана проповед за бесмртност на 
душата. Па сепак, оваа изјава, што се темели единствено на 
авторитетот на сатаната, се повторува од христијанските 
проповедални и се прифаќа од мнозинството на човечкиот род исто 
толку спремно како што била прифатена од нашите прародители. 
Божјата пресуда: ‘Душата, која згрешила, ќе умре’ (Езекиел 18,20), се 
толкува така како таа да значи: ‘Душата што ќе згреши нема да умре, 
туку ќе живее вечно. Ние можеме само да и се чудиме на необичната 
заслепеност која луѓето ги прави толку лековерни кон зборовите на 
сатаната, а толку недоверливи кон Божјите зборови.“ – Големата 
борба, 553. 
 
б. Кога се соочил со искушението да јаде од ова дрво, што 

направил првиот пар? Битие 3,6. Што дошло како резултат на 
овој грев? Римјаните 5,12; 6,23. 

 
 „Сега на сите им е јасно дека плата за гревот не е саканата 
независност и вечен живот, туку робување, пропаст и смрт.“ – 
Големата борба, 696. 
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Понеделник                 7. декември 

 

2. ПРИРОДАТА НА СМРТТА 
 
а. Како Бог ги споил телото и здивот на животот заедно како би 

му подарил живот на првиот човек? Битие 2,7. Што се случува 
кога душата умира? Псалм 146,4. 
 

 
б.  Каква контрола има човекот над смртта, и каква е состојбата 

на човекот после смртта? Псалм 6,5; 89,48; 115,17; 
Проповедник 8,8; 9,5. 
 

 

 „Врз големата заблуда за природна бесмртност почива 
доктрината за свесна состојба на мртвите по смртта – наука која, како 
и онаа за вечните маки, му се противи на учењето на Светото писмо, 
на логиката на разумот и на нашите чувства за праведност. Според 
народното верување, спасените на небото се запознаени со сѐ што се 
случува на земјата, а особено со животот на пријателите што ги 
оставиле зад себе. Но, како би можело за мртвите да биде извор на 
среќа сознанието дека нивните мили на земјата страдаат, дека грешат, 
дека чувствуваат болки, разочарувања и животни грижи? Колкава 
небесна среќа би можеле да уживаат оние што постојано би лебделе 
над своите пријатели на земјата? А колку е ужасно верувањето дека 
душите на непокајаните заминуваат во пламенот на пеколот! Каков 
ужасен страв мора да поднесуваат оние што ги гледаат своите 
пријатели како неподготвени си заминуваат во гроб за да влезат во 
вечноста на јадот и гревот! Овие мачни мисли мнозина довеле до 
лудило.“ – Големата борба, 565.566. 
 
в. Што рекол Исус за смртта? Матеј 9,18.19.23.24; Јован 11,11-14. 

 

 
 „На своите деца кои веруваат Христос  им ја прикажал смртта 
како сон. Нивниот живот е сокриен со Христа во Бога, и сѐ додека не 
затруби последната труба, оние кои умираат, ќе спијат во Него.“ – 
Копнежот на вековите, 404. 
 
г. Како апостол Петар нагласил дека праведникот не оди веднаш 

на небото после смртта? Дела 2,29.34. 
 

 
 



~ 59 ~ 
 

Вторник                 8. декември 
 

3. ЛАГАТА НА ЗМИЈАТА СЕ ПОВТОРУВА 
 
а. Како Израелците биле предупредени против паганските 

обичаи, вклучувајќи наводна комуникација со мртвите? Левит 
19,28; Второзаконие 14,1. 
 

 

 „Речиси сите видови на древните магии и гатања се темелеле на 
верувањето во општење со мртвите. Луѓето што се занимавале со таа 
вештина, со општење со мртвите, тврделе дека стапуваат во врска со 
духовите на умрените и дека тие им кажуваат што ќе се случи во 
иднина... 

Истото тоа верување во општење со мртвите претставува камен 
темелник на паганското идолопоклонство. Се верувало дека 
незнабожечките идоли се духови на умрените херои претворени во 
богови. Така незнабожечката вера всушност била обожавање на 
мртвите... 

Обожавањето на мртвите, како и божемното општење со 
умрените, заземало истакнато место речиси во секој систем на 
незнабоштвото. Се верувало дека боговите им ја соопштуваат на 
луѓето својата волја и доколку луѓето тоа го бараат, им даваат и 
совети. Од ваков карактер биле прочуените гатачи на Грција и Рим.“ – 
Патријарси и пророци, 722. 
 
б. Како царот Саул бил наведен да бара совет од сатаната кој се 

појавил како наводен дух на мртвиот пророк? 1 Самуил 28,7-
14.  
 

 
в. Каква треба да биде перспективата на секој вистински 

обожавател на живиот Бог? Исаија 8,19.20. 
 

 „Кога луѓето би сакале да ја прифатат вистината за човечката 
природа и за состојбата на мртвите, која е толку јасно изнесена во 
Светото писмо, тие во тврдењата и во појавите на спиритизмот на 
дело би го виделе сатаната со неговата сила, со неговите знаци и 
лажни чуда. Но, наместо да ја отфрлат лажната слобода, толку 
привлечна за телесното срце, и да се откажат од гревот што им станал 
мил, мнозина ги затвораат очите пред светлината и ги отфрлаат 
опомените, и продолжуваат така додека сатаната плете мрежа околу 
нив и тие стануваат негов плен. ‘Затоа што не ја примиле љубовта на 
вистината та да би се спасиле. И затоа Бог ќе им испрати сила на 
заблуда за да поверуваат на лагата’ (2 Солунјаните 2,10.11).“ – 
Големата борба, 580.581. 
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Среда                  9. декември 
 

4. ХРИСТОВАТА ПОБЕДА НАД СМРТТА 
  
а.  Кој има контрола над животот и смртта? Псалм 68,20; 

Откровение 1,18. Иако Тој ги има клучевите на смртта, што 
Исус направил? Евреите 2,9; Дела 2,24. 
 

 
 „Во Христа е живот – оригинален, непозајмен, ненаследен. ‘Кој 
го има Синот, има живот’ (1 Јованово 5,12). Христовото божество е 
гаранција на верникот за вечен живот. Исус рекол: ‘Кој верува во 
Мене, и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во Мене, нема 
да умре довека. Го веруваш ли тоа?’ (Јован 11,25.26). Овде Христос 
мисли на времето на своето второ доаѓање. Тогаш мртвите 
праведници ќе воскреснат нераспадливи, а живите праведници ќе се 
преобразат и вознесат на Небото без да вкусат смрт... Со своите 
зборови и дела Тој рекол дека е Автор на воскресението. Тој, кој и 
самиот набргу ќе умре на крстот, ги држел клучевите на смртта, како 
победник на гробот и го потврдил своето право и сила да им даде 
вечен живот.“ – Копнежот на вековите, 406.407. 
 
б. Што Исус направил со смртта? 2 Тимотеј 1,10; Евреите 2,14.15. 

 

 
 „На прашањето: ’Ако човек умре, дали пак ќе оживее?’ е добиен 
дефинитивен одговор. Примајќи ја на себе казната на гревот, 
симнувајќи се во гроб, Христос го осветлил гробот за сите кои 
умираат со вера. Бог во човечки облик, преку евангелието ги изнел на 
светлина животот и бесмртноста. Умирајќи, Христос им обезбедил 
вечен живот на сите кои веруваат во Него. Умирајќи, Тој го осудил 
зачетникот на гревот и нелојалноста, и ја понесол казната за гревот –  
вечната смрт.“ – 6 Сведоштво, 215. 
 
в. За разлика од смртната казна, што претставува Божјиот дар? 

Римјаните 6,23; Јован 3,16. 
 
 „За верникот Христос е воскресение и живот. Во нашиот 
Спасител е обновен животот изгубен поради гревот, бидејќи Тој има 
живот во себе и може да оживи кого сака.“ – Копнежот на вековите, 
609. 
 „Сите верници кои поминуваат низ природна смрт, земајќи го во 
симболот на лебот и виното, телото и крвта на Божјиот Син – имаат 
вечен живот во себе, што го претставува животот на Исус Христос. 
Со својата смрт Христос направил оние кои веруваат во него да не 
можат да умрат засекогаш.“ – Библиски коментари, 799. 
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Четврток               10. декември 
 

5. СМРТТА Е УНИШТЕНА! 
 
а.  Што ќе се случи по првото и второто воскреснување? 

Откровение 20,4-15. 
 
 „По истекот на илјада години, Христос... им заповеда на 
мртвите грешници да станат за да биде извршена над нив нивната 
пресуда. Тие излегуваат од земјата во огромно мноштво, безбројни 
како морскиот песок. Каква разлика меѓу нив и оние што станале во 
првото воскресение! Праведниците се облечени во бесмртна младост 
и убавина. Грешниците ги носат на себе трагите на болестите и 
смртта.“ – Големата борба, 689. 
 
б.  Што конечно ќе се случи со сите грешници? Матеј 13,40-42. 

Наместо вечни маки, што ќе ги снајде? Малахија 4,1-3. 
 
 „Некои (злите) ќе бидат уништени во еден миг, додека други ќе 
страдаат повеќе денови. Сите ќе бидат казнети ‘според делата на 
нивните раце’ (Псалм 28,4). Бидејќи гревовите на праведниците 
паднале врз сатаната, тој мора да пати не само за своите лични 
гревови, туку и за сите гревови на кои го навел Божјиот народ. 
Неговата казна ќе биде далеку поголема од казната на оние што ги 
измамил. Кога ќе бидат уништени сите што подлегнале на неговите 
измами, тој и понатаму ќе биде жив и ќе се мачи. Најпосле сите 
грешници ќе бидат истребени со огнот што ги чисти и коренот и 
гранките – сатаната како корен, а неговите следбеници како гранки. 
Применета е целосна законска казна, барањата на правдата се 
задоволени, а небото и земјата, гледајќи го сето тоа, ја признаваат 
Господовата праведност.“ – Големата борба, 700.701. 
 
в.  Што ќе се случи дури и со самата смрт? 1 Коринтјаните 15,26; 

Откровение 21,4. 
 

Петок                11. декември 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Како смртта се појавила во овој свет? 
2. Во каква состојба се наоѓа човекот откако ќе умре? 
3. Како првата лага на змијата се одржувала низ целата 

историјата?  
4. Што Исус направил со проклетството на смртта?  
5. Врз основа на што знаеме дека грешниците нема да бидат 

оставени вечно да горат? 
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12. лекција - 19. декември 2015. 

 

Милениум и Новата 

Земја 

 
 „Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата.“ 
– Матеј 5,5. 
 

„Целата Божја вселена е чиста, и големата борба засекогаш е 
завршена. Каде и да погледнеме, сѐ на што погледот застана беше 
убаво и свето... Прекрасната нова земја, со сета своја слава, ќе биде 
вечно наследство на светите.“ – Рани списи, 243.  
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                 Рани списи, 13-17; 237-244. 
 

Недела                13. декември 

 

1. ВЛЕГУВАЊЕ ВО ЦАРСТВОТО НА СЛАВАТА 
 
а. Каде ќе бидат верните по второто Христово доаѓање? 1 

Солунјаните 4,15-17. 
  

„Сите ние заедно влеговме во облакот и се вознесувавме седум 
дена до стакленото море каде што Исус ги донесе круните и со својата 
десница ги стави на нашите глави. Исто така ни даде и златни харфи и 
палми на победа... Сите беа совршено задоволни со своите круни. И 
сите од нивните раменици до пети беа облечени во славни бели 
облеки.“ – Рани списи, 13.14.  
 
б. Што им дава право на светите да влезат во Новиот Ерусалим? 

Псалм 87,3-6; Галатјаните 4,26; Откровение 22,14; Исаија 
26,1.2. 

 
 „Ангелите беа насекаде околу нас додека преку стакленото море 
чекоревме кон вратите на градот. Исус ја подигна Неговата моќна, 
славна рака, се прифати до бисерната порта и ја отвори наназад на 
нејзините блескави шарки велејќи ни: ‘Вие ги исправте своите облеки 
во мојата крв и цврсто стоевте заради мојата вистина; влезете внатре’. 
И сите влеговме внатре чувствувајќи дека имаме целосно право на 
градот.“ – Рани списи, 14.  
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Понеделник                      14. декември 

 

2. МИЛЕНИУМ 
 
а. Колку долго светите ќе поминат на небото? Откровение 20,4. 

Што ќе прават за време на овој период? 1 Коринтјаните 6,2; 
Матеј 19,28. 

 
 „За време на овие илјада години, меѓу првото и второто 
воскресение, се одржува суд над грешниците... Заедно со Христа тие 
ќе им судат на грешниците споредувајќи ги нивните дела со Книгата 
на законот, со Библијата, и ќе го решат секој случај според делата што 
се направени во тело. Тогаш казната што мора да ја искусат 
грешниците ќе биде одмерена според нивните дела и запишана покрај 
нивното име во книгата на смртта.“ – Големата борба, 687.  
 
б. Каде ќе се наоѓа сатаната за време на милениумот? 

Откровение 20,1-3. Во каква состојба ќе биде земјата во текот 
на овој период? Еремија 4,23-27. 

 

 „Овде (на земјата) ќе престојуваат сатаната и неговите зли 
ангели за време на тие илјада години. Ограничен само на земјата, тој 
ќе нема пристап на другите светови да ги искушува и да ги 
вознемирува оние што никогаш не згрешиле. Во оваа смисла тој е 
врзан; нема повеќе некој над кого би можел да владее. Во никој случај 
тој не може повеќе да мами и да упропастува, што со векови била 
негова единствена радост.“ – Големата борба, 686.  
 „Шест илјади години земјата се тресела од буните на сатаната. 
Тој е оној кој ‘Земјата во пустина ја претвори и ги разрушуваше 
градовите нејзини’, тој е оној кој ‘робовите не ги пушташе по 
домовите нивни’. Шест илјади години неговата затворска куќа го 
примала Божјиот народ и тој за секогаш би ги држел затворени; но 
Христос ги скршил нивните окови и ги ослободил заробените.“ – 
Големата борба, 686.  
 „Дури и грешниците сега се надвор од моќта на сатаната. Сам со 
своите демони, сатаната може да ги согледа последиците на 
проклетството што го донел гревот... 

Илјада години сатаната ќе талка натаму-наваму на 
опустошената Земја да ги посматра последиците на својот бунт 
против Божјиот закон. Во тоа време тој многу ќе страда. Од својот 
пад, неговиот живот, исполнет со постојана активност, не му давал 
време за размислување. Но сега, тој е лишен од својата моќ и оставен 
да размислува за улогата што ја имал откако првпат се побунил 
против владеењето на небото и со страв и трепет да гледа во 
страшната иднина кога ќе мора да страда поради сето зло што го 
сторил и да биде казнет за сите гревови што ги предизвикал.“ – 
Големата борба, 687.  
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Вторник               15. декември 

 

3. ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ПРЕСТОЛНИНАТА 
 
а. Што ќе се случи кога ќе заврши судот на небото? Откровение 

21,2.3. 
 

 
 

 „На чело со Исуса, сите се спуштивме од градот долу на оваа 

земја, на една голема и висока планина која не можеше да го додржи 

Исуса, туку при допирот на неговите нозе се распадна и така настана 

една голема рамнина. Тогаш ние погледнавме нагоре и го видовме 

големиот град, со дванаесет темели и дванаесет врати, по три од 

секоја страна; на секоја врата по еден ангел. Сите на глас извикавме: 

‘Градот, големиот град, доаѓа, доаѓа од Бога од небото’, и тој се 

спушти и се постави на местото каде што стоевме.“ – Рани списи, 

14.15.  

 
б. Каде ќе се наоѓа новиот Ерусалим? Захарија 14,4. 

 
 
 „За своето вознесение, Христос одбрал место кое толку често 
било посветено со неговото присуство додека живеел меѓу луѓето. 
Ниту гората Сион – каде што се наоѓал Давидовиот град, ниту гората 
Морија – каде што се наоѓал храмот, не требало да бидат почестени 
на тој начин. На тие места Христос бил исмејуван и отфрлен. Тука 
срцата кои биле тврди како карпа ги одбивале брановите на милоста, 
кои повторно се враќале во изливи на уште поголема љубов. Оттаму 
Исус, уморен и со обременето срце, заминувал да бара мир на 
Маслинската Гора. Тука светиот облак на Божјата слава, заминувајќи 
од првиот храм, запрел на источната гора, како да не може да се одвои 
од избраниот град. Така и Христос сега стоел на Маслинската Гора и 
го посматрал Ерусалим, додека срцето му бил исполнето со копнеж. 
Шумите и долините на таа гора биле посветени од неговите молитви 
и солзи. Од нејзините брегови одекнувале триумфални извици на 
толпата која го прогласила за цар. На нејзините коси падини Тој 
нашол дом кај Лазар во Витанија. На нејзиното подножје се наоѓала 
Гетсиманската градина, местото каде што сам се молел и бил во 
агонија. Од таа гора Тој требало да се вознесе на небото. На нејзиниот 
врв ќе застанат неговите нозе кога повторно ќе дојде, но не како човек 
на болката и срамот, туку како прославен и триумфален Цар. Тогаш 
ќе стои на Маслинската Гора, додека еврејските извици: ‘Алилуја’ ќе 
се мешаат со незнабожечкото ‘Осана’, а гласовите на спасените како 
силна војска ќе се слеат во извикот: ‘Крунисајте го Господарот над 
сите’.“ – Копнежот на вековите, 644.645. 
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Среда                16. декември 

 

4. НОВАТА ЗЕМЈА 
  
а. Што ќе се случи со земјата кога повеќе нема да има грешници 

на неа? Откровение 21,1; Псалм 102,25.26. 
 
б. Што ќе прават откупените на новата земја? Исаија 32,18; 

65,21.22. 
 
 „Потоа започнавме да ги разгледуваме славните работи надвор 
од градот. Таму видов највеличествени куќи, кои изгледаа како да се 
од сребро, поставени на четири столбови украсени со бисери 
највеличествени по изглед. Тие требаше да бидат населени од светите. 
Во секоја куќа беше по една златна полица. Потоа видов како мнозина 
од светите влегуваат во куќите, ги симнуваат своите блескави круни, 
ги ставаат врз полиците а потоа заминуваат во полето, веднаш во 
непосредна близина до куќата да ја работат земјата; но не вака како 
ние овде што мораме да работиме; не, не. Славна светлина блескаше 
околу нивните глави и тие постојано извикуваа славејќи го Бога.“ – 
Рани списи, 15.  
 „Спасените на обновената земја ќе се занимаваат со разни 
работи и ќе ги уживаат задоволствата кои на почетокот ги имале 
Адам и Ева. Ќе се живее Едемскиот живот, живот во градините и 
полињата.“ – Пророци и цареви, 497.  
 
в. Како Библијата ја опишува околината на новата земја? Исаија 

11,6-9; 65,25. 
 

 „Видов и една полјанка полна со секаков вид цвеќе и додека ги 
берев извикав: ‘Тие никогаш нема да овенат!’ Потоа видов и еден 
тревник со висока трева, највеличествен по изглед; тревата беше 
свежо зелена, со сребрено златен блесок и достоинствено се повиваше 
во слава на Царот Исус. Потоа наидовме на едно поле полно со 
животни од сите видови; лав, јагне, леопард и волк – сите заедно во 
совршен мир и слога. Ние поминавме покрај нив и тие мирно одеа по 
нас. Потоа навлеговме во една шума, но ниту малку налик на 
мрачните шуми какви што ги имаме овде; не, не: туку светли и 
величествени; гранките од дрвјата се свиваат горе-долу, а ние сите 
воскликнавме: ‘Ќе живееме безбедно во пустината и ќе спиеме во 
шумите’.“ – Рани списи, 15.  
 „Детските умови треба да бидат исполнети со приказни за 
Господовиот живот, а нивните фантазии треба да ги охрабруваме да ја 
сликаат славата на светот што ќе дојде.“ – Совети за детето, 488.  
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Четврток                      17. декември 
 

5. НАСЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈАТА 
 
а. Што е пророкувано за оние кои, иако прогонети и презрени од 

овој свет, ќе го наследат идниот? Псалм 37,8-11. 
 
 „Кротките ‘ќе ја наследат земјата’ (Матеј 5,5). Гревот влегол во 
светот токму поради желбата за самовозвишување и така нашите 
прародители ја загубиле власта над онаа убава земја, нивното царство. 
А Христос токму преку самоодрекување го откупил она што било 
изгубено. Тој вели дека и ние треба да победиме како Тој што 
победил (Откровение 3,21). Преку понизност и самопредавање 
можеме да станеме Негови сонаследници...  

Земјата ветена на кротките, нема да биде слична на оваа – 
затемнета со сенката на смртта и проклетство... 

Таму нема разочарување, нема тага, нема грев, нема смрт, нема 
разделби, нема скршени срца; бидејќи таму е Исус, таму е мирот.“ – 
Мисли од гората, 16.  
 
б. Каков ќе биде карактерот на оние што ќе живеат на новата 

земја? 2 Петрово 3,13. 
 
 „Нозете на злите никогаш нема да ја осквернат новата земја. 
Оган ќе падне одозгора од Бога, од небото, и ќе ги проголта и ќе ги 
изгори и коренот и гранките. Сатаната е коренот, а неговите деца се 
гранките.“ – Рани списи, 41.  
 „Истиот оган кој се симнува од Бога и ги проголтува злите 
воедно ја прочистува и целата земја. Скршените, распарчени планини 
се топат при огромната температура, атмосферата исто така, и сето 
она што преостанува согорува. Потоа пред нас се покажува нашето 
наследство, величествено и прекрасно; стануваме наследници на 
целата, новосоздадена земја.“ – Рани списи, 43.  
 

Петок                  18. декември 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Под кои услови поединецот може да смета дека ќе постане 

граѓанин на новиот Ерусалим?  
2. Што се случува за време на милениумот на небото и на 

земјата? 
3. Зошто Бог ќе ја избере земјата за локација на своето 

седиште? 
4. Опишете ја новата земја?  
5. Какви луѓе ќе ја наследат новата земја? 



~ 67 ~ 
 

13. лекција - 26. декември 2015. 

 

Царството во вас 

 
 „Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив 
верата. Отсега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што 
ќе ми го даде во оној Ден Господ, Праведниот Судија, и не само 
мене, туку и на сите, кои го возљубија Неговото јавување.“ – 2 
Тимотеј 4,7.8. 
 

 „Оние чиј живот бил сокриен во Христа, оние кои на оваа земја 
се бореле во добрата борба на верата, ќе засветат со славата на 
Спасителот во Божјото царство.“ – 9 Сведоштво, 297. 
 
ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ:                                    Големата борба, 701-706. 
 

Недела                       20. декември 

 

1. ВО ДУХОТ И ВИСТИНАТА 
 
а. Што Исус изјавил во поглед на Неговото царство во сегашниот 

свет? Лука 17,20.21; Јован 4.20-24. 
 

 

 „Никој не може да дојде во врска со Небото со тоа што копнее 
по некоја света гора или по некој свет храм. Религијата не смее да се 
ограничи на надворешни форми и церемонии. Религијата што доаѓа 
од Бога е единствената религија која води кон Бога. За да му служиме 
на Бога правилно, ние треба да бидеме родени од Божјиот Дух. Ова ќе 
го очисти срцето и ќе го обнови умот, така што ќе нѐ оспособи да го 
запознаеме и да го љубиме Бога. На тој начин доброволно се 
покоруваме на сите Негови барања. Тоа е вистинско обожавање на 
Бога.“ – Копнежот на вековите, 129. 

 

б. На кого му се дава тоа царство? Лука 12,32; Матеј 5,3; 7,21. 
 

 

 „Секогаш кога душата посегнува по Бога, тука се забележува 
влијанието на Светиот Дух и Бог ќе и се открие на таквата душа. Тој 
бара такви поклоници. Тој чека да ги прими и да ги направи свои 
синови и ќерки.“ – Копнежот на вековите, 129. 
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Понеделник                      21. декември 

 

2. ПОСТОЈАНА НАДЕЖ 
 
а. Која е нашата надеж како верници во Исуса Христа? Тит 2,13. 

 
 

б. Што ќе им биде дадено на оние што ќе влезат во небото? 2 
Тимотеј 4,8. Како треба тоа да нè поттикне на 
непоколебливост? Откровение 3,11. 
 

 

 „На победникот му е ветен венец на невенлива слава и живот кој 
може да се мери со животот на Бога. ‘На оној што победува’, Христос 
вели: ‘ќе му дадам да јаде од дрвото на животот што е среде Божјиот 
рај’ ‘Она што око не видело, уво не чуло, ниту на човек на ум му 
дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои Го љубат’ (Откровение 2,7; 1 
Коринтјаните 2,9). Да настојуваме да влеземе на широко отворените 
врата кои водат во царството на нашиот Господ. Проучувајте го 
ревносно Евангелието кое Христос му го претставил на Јован на 
островот Патмос – Евангелие кое е познато како ‘Откровение на Исус 
Христос, кое Му го даде Бог, за да им го покаже на слугите Свои она 
што треба да стане скоро’. Да се потсетиме дека секогаш ‘Блажен е 
оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво и 
пазат на напишаното во него; зашто времето е блиску.’ (Откровение 
1,1.3).“ – Знаци на времето, 4. февруари, 1903.  
 
в. Иако на моменти се чини дека злото триумфира, какво 

уверување ни е дадено? Римјаните 8,28; 2 Коринтјаните 13,8. 
 

 

 „Бог ја одржал својата црква низ вековите на прогонство, 
конфликти и мрак. Ниту еден облак не паднал на неа, а Тој да не бил 
подготвен за тоа; ниту една противречна сила не му се 
спротивставила на неговото дело, а Тој да не го предвидел тоа 
однапред. Сѐ се одиграло како што Тој предвидел. Тој не ја оставил 
својата црква, туку со пророчки зборови го објаснил она што ќе се 
случи и се случило токму тоа што го кажале пророците вдахновени со 
неговиот Дух. Сите негови намери ќе бидат исполнети. Неговиот 
закон е поврзан со неговиот престол и никаква сила на злото не може 
да го уништи. Вистина е вдахновена и чувана од  Бога; и таа ќе 
триумфира над сето она што ѝ се спротивставува.“ – Делата на 
апостолите, 8.9.  
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Вторник                      22. декември 

 

3. КАКО ДА СЕ ЗАБРЗА ДОАЃАЊЕТО НА ЦАРСТВОТО? 
  
а. Како треба да се молиме во поглед на небесното царство? 

Матеј 6,10. Како треба да влијае оваа молитва на нашите 
приоритети? Матеј 6,33. 
 

 

 „Драги мои браќа и сестри, нека Божјите заповеди и 
сведоштвото на Исуса Христа ви бидат секогаш на ум и нека од него 
ги потиснат сите грижи од овој свет. Размислувајте за тоа и кога 
лежите и кога станувате. Со својот живот и постапки сведочите за 
доаѓањето на Синот човечки. Времето на запечатување е многу 
кратко и брзо ќе заврши. Сега, додека четирите ангели сѐ уште ги 
држат ветровите, време е својот повик и избор да ги утврдиме.“ – 
Рани списи, 47.  
 
б. Каков е нашиот дел во забрзувањето на Христовото доаѓање? 

Матеј 24,14; 2 Петрово 3,12. 
 

 
 „Привилегија на секој христијанин е не само да го очекува, туку 
и да го забрза доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос (2 Петрово 
3,12). Кога сите што тврдат дека го носат неговото име би носеле и 
плод на негова слава, колку бргу целиот свет би бил посеан со семето 
на евангелието! Бргу ќе созрее последната голема жетва и Христос ќе 
дојде да го собере скапоценото жито.“ – Христовите поуки, 49.  
 „Во царствата на овој свет, положбата е израз на 
самовоздигање... Угледот, богатството, образованието – сето тоа биле 
средства со чија помош водачите стекнувале контрола над масите... 

Христос воспоставувал царство што се заснова на поинакви 
принципи. Тој ги повикувал луѓето, но не да владеат, туку да служат, 
силните да ги носат слабостите на послабите. Оној што има власт, 
положба, способност или образование, тој има уште поголема обврска 
да им служи на своите ближни... 

Меѓу своите ученици Христос бил во секоја смисла, чувар, 
носач на товарот. Тој ја делел нивната сиромаштија, Тој практикувал 
самоодрекување заради нив, одел пред нив за да ги отстранува 
тешкотиите, а наскоро требало да го заврши своето дело на Земјата, 
положувајќи го својот живот. Членовите на црквата, која е негово 
тело, треба да се раководат според принципите според кои Христос 
постапувал... Во Христовото царство најголеми се оние  што го следат 
Неговиот пример и кои постапуваат како пастири на Неговото стадо.“ 
– Копнежот на вековите, 419.420.  
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Среда                23. декември 

 

4. ПОТСЕТНИЦИ  
  
а. Кој обред нè потсетува на идното царство? Лука 22,14-20; 1 

Коринтјаните 11,26. 
 

 „Обредот Господова вечера била дадена за спомен на големото 
ослободување остварено со Христовата смрт. Овој обред треба 
свечено да се извршува сѐ додека Исус по втор пат нѐ дојде во сила и 
слава. На тој начин неговото големо дело треба да биде свежо во 
нашите умови.“ – Копнежот на вековите, 506.  
 „При таквите негови состаноци, Христос се среќава со својот 
народ и со своето присуство ги охрабрува и зајакнува.“ – Копнежот 
на вековите, 510.  
 
б. Иако ние можеме да се соочиме со неволји и прогонство, што 

треба да имаме на ум? Матеј 5,10; 2 Коринтјаните 4,16-18. 
 
 „Многу од неволјите кои те снаоѓаат, Бог ги допушта во својата 
мудрост за повеќе да му се приближиш на престолот на благодатта. 
Преку болката и неволјите низ кои минуваат неговите деца, Тој 
настојува да ги омекне и потчини нивните срца. Животот на овој свет 
претставува Божја работилница, каде што Тој нѐ подготвува и 
обликува за небесните дворови. Острицата на своите орудија за 
мазнење и усовршување Тој ја применува и на нашето растреперено 
срце сѐ додека не ги отстрани сите нерамнини и неправилности и 
додека не станеме приспособени да го заземеме своето вистинско 
место во небесната градба. Преку неволјите и болните удари, 
христијанинот се чисти од гревот, духовно зајакнува и го зајакнува 
својот карактер според примерот кој ни го оставил Христос. 
Влијанието на правилниот и побожен живот не е можно да се 
процени, бидејќи го надминува непосредниот круг на семејството, 
роднините и пријателите, ширејќи ја светлината која придонесува за 
придобивање на души за Христа.“ – 4 Сведоштво, 110.  
 „Сите оние кои секојдневно се посветуваат на Бога, ја 
покажуваат светлата и ведра страна на нашата религија. Ние не треба 
да го посрамотиме Бога со тажно прераскажување на искушенијата 
кои ни изгледаат мачни и тешки. Сите искушенија кои ги примаме 
како воспитно средство ќе ни донесат радост. Целиот верски живот ќе 
биде ведар, воздигнувачки, облагородувачки, мирис на добри зборови 
и дела. Непријателот е задоволен кога душите се потиштени, жалосни 
и тажни и кога стенкаат. Тој сака токму таков впечаток да се стекне за 
нашата вера. Но Божја намера не е нашиот дух да се спушти на толку 
ниско ниво. Тој сака секоја душа да ликува во силата на Откупителот 
која нѐ одржува.“ – 6 Сведоштво, 273.  
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Четврток                      24. декември 

 

5. ВЕЧНО ЦАРСТВО 
 
а. Имајќи ги во предвид повиците на апостолите, што треба да 

правиме почнувајќи од денес? 1 Јованово 2,28; Јован 3,2.3; 2 
Петрово 1,10.11. 
 

 

б.  Како ќе ја поминуваме вечноста во вечното царство? 
Откровение 5,13. 
 

 
 „Како што годините на вечноста поминуваат, ќе носат се 
побогати и почудесни откритија за Бога и Христа. Со зголемување на 
знаењето ќе расте и нивната љубов, нивната страхопочит и среќа. 
Колку повеќе луѓето ќе знаат за Бога, сѐ посилно ќе му се восхитуваат 
на неговиот карактер. А кога Исус ќе го открива пред нив богатството 
на откупувањето и восхитувачките резултати од големата борба со 
сатаната, срцата на откупените ќе пламтат со сѐ посилна љубов. Со 
восхит и радост ќе ги земаат своите златни харфи и десет илјади по 
десет илјади и илјада илјади гласови ќе се слеат во силен хор на 
фалбоспев... 

Големата борба е завршена. Грев и грешници нема веќе. Целиот 
универзум е чист. Насекаде во безмерниот универзум владеат 
апсолутна хармонија и радост. Од Оној кој создал сѐ тече живот, 
светлина  и радост низ сите светови во бесконечните простори. Од 
најситниот атом, до најголемиот свет, сѐ што е создадено, и живата и 
неживата природа, во својата непоматена убавина и совршена радост 
изјавуваат дека Бог е љубов.“ – Големата борба, 706.  
 

Петок                  25. декември 
 

 ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА 
 
1. Како можеме да го обезбедиме своето место во Божјото 

духовно царство? 
2. Кои ветувања треба да нè охрабрат среде борбата меѓу 

доброто и злото?  
3. Што можете да направите за побрзо доаѓање на Исус? 
4. Објаснете што може да ни помогне секогаш да ја имаме 

вечноста на ум?  
5. Кои се вашите планови за вечноста? 
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Како наследници на царството на 

славата 
 
 
 „Дојдете, благословени од Мојот Татко, и примете го во 
наследство Царството, кое ви е приготвено од создавањето на 
светот.“ – Матеј 25,34. 
  

        „Пред искупените е Светиот град. Христос ширум ги отвора 
неговите бисерни врата, и сите кои ја примиле и одржале светата 
вистина слободно влегуваат внатре. Тука тие ќе го здогледаат 
Божјиот рај – Адамовата татковина во времето на неговата невиност. 
Тогаш ќе го слушнат гласот, помил од секоја музика, кој увото на 
смртникот некогаш го чул: ‘Вашата борба е завршена.’ ‘Дојдете, 
благословени од Мојот Татко, и примете го во наследство Царството, 
кое ви е приготвено од создавањето на светот!’ 
  

Така најпосле ќе се исполни молитвата на Спасителот за сите 
негови следбеници: ‘Татко, сакам оние, кои си Ми ги дал, да бидат со 
Мене таму каде што Сум Јас’. ‘Без грев и без мана, пред славата своја 
во радоста’. Христос ги претставува пред Отецот искупените со 
неговата крв, изјавувајќи: ‘Ете, јас и децата што ми ги даде Господ.’ 
‘Оние што ми ги даде Јас ги сочував’. 

  

Ох, чудесна љубов која откупува и спасува! Ох, какво ли 
блаженство и среќа во оној час кога Вечниот Отец, посматрајќи ги 
откупените, повторно во човекот ќе ја согледа својата слика и својот 
лик, нескладноста на гревот избришан, неговото проклетство 
засекогаш отстрането и човечката природа повторно е во хармонија 
со божествената! 

  

Тогаш откупените со добредојде ќе бидат поздравени во 
татковината која Христос ја подготвил за нив. Тука тие ќе се дружат 
со сите кои го победиле сатаната, и преку милоста Божја формирале 
совршен карактер. Секоја склоност кон гревот и злото, секоја 
несовршеност, сè што овде им задава болка, ќе биде отстрането преку 
Христовата крв, а возвишеноста  и блескавиот сјај на неговата слава, 
која го надминува сјајот на сонцето, засекогаш ќе им бидат дарувани. 

 
Меѓутоа, моралната убавина и совршенството на неговиот 

карактер, кои ќе зрачат од нив, далеку ќе го надминуваат сиот 
надворешен сјај. Стоејќи така пред големиот бел престол, тие ќе го 
делат достоинството и привилегијата на ангелите“ - Мојот живот 
денес, 383.  
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Октомври - 2015. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. ^etvrtok 2 Petr. 3,1-5. 5 Sved., 247. Ps. 119,126-130. 

2. Petok Gal. 6,14-16. Sonceto zao|a vo 18 13 
3. Sabota Psalm 40,1-5. Sonceto zao|a vo 18 12 
4. Nedela Efes. 1,1-7. 5 Sved., 248. Erem. 42,13-16. 
5. Ponedelnik Efes. 1,8-13. 5 Sved., 249. Erem. 42,17-19. 
6. Vtornik Efes. 1,14-20. 5 Sved., 250. Erem. 42,20-22. 
7. Sreda Efes. 2,1-3. 5 Sved., 251. Erem. 43,10-13. 
8. ^etvrtok Efes. 2,4-10. 5 Sved., 252. Erem. 44,2-6. 
9. Petok Efes. 2,13-7. Sonceto zao|a vo 18 01 

10. Sabota Psalm 46,1-7. Sonceto zao|a vo 18 00 

11. Nedela Efes. 2,19-22. 5 Sved., 253. Erem. 44,7.8. 
12. Ponedelnik Efes. 3,8-11. 5 Sved., 254. Erem. 44,9-11. 
13. Vtornik Efes. 3,14-21. 5 Sved., 255. Erem. 44,12-14. 
14. Sreda Efes. 4,1-6. 5 Sved., 256. Erem. 44,15-19. 
15. ^etvrtok Efes. 4,11-15. 5 Sved., 257. Erem. 44,20-22. 
16. Petok Efes. 4,20-27. Sonceto zao|a vo 17 50 
17. Sabota Psalm 50,4-6. Sonceto zao|a vo 17 48 
18. Nedela Efes. 4,29-32. 5 Sved., 258. Erem. 44,24-27. 
19. Ponedelnik Efes. 5,6-11. 5 Sved., 259. Erem. 44,28-30. 
20. Vtornik Efes. 5,15-21. 5 Sved., 260. Erem. 45,1-5. 
21. Sreda Efes. 6,11-18. 5 Sved., 261. Erem. 46,27.28. 
22. ^etvrtok Fil. 1,1-7. 5 Sved., 262. Erem. 48,8-10. 
23. Petok Fil. 1,15-18. Sonceto zao|a vo 17 39 
24. Sabota Psalm 51,1-11. Sonceto zao|a vo 17 38 
25. Nedela Fil. 1,27-29. 5 Sved., 263. Erem. 50,1-5. 
26. Ponedelnik Fil. 2,1-8. 5 Sved., 264. Erem. 50,6-9. 
27. Vtornik Fil. 2,9-15. 5 Sved., 265. Erem. 50,10-17. 
28. Sreda Fil. 3,4-10. 5 Sved., 266. Erem. 50,23-26. 
29. ^etvrtok Fil. 3,11-16. 5 Sved., 267. Erem. 50,29-32. 
30. Petok Fil. 3,17-21. Sonceto zao|a vo 17 30 
31. Sabota Psalm 40,1-5. Sonceto zao|a vo 17 28 

Dat. Den 
Utrinska 
molitva 

Ve~erna 
molitva 

Za onie koi 
nemaat sved. 
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Ноември - 2015. 
 

 
 
 

 
1. Nedela Tit 2,1-7. 5 Sved., 268. Ps. 119,160-165. 
2. Ponedelnik Fil. 4,4-7. 5 Sved., 269. Erem. 51,1-6. 
3. Vtornik Fil. 4,8.9. 5 Sved., 270. Otkr. 17,3-6. 
4. Sreda Fil. 4,11-13. 5 Sved., 271. Otkr. 18,1.2.4. 
5. ^etvrtok Kol. 1,1-6. 5 Sved., 272. Otkr. 18,5-8. 
6. Petok Kol. 1,9-14. Sonceto zao|a vo 16 21 
7. Sabota Psalm 63,1-7. Sonceto zao|a vo 16 20 
8. Nedela Kol. 1,15-20. 5 Sved., 273. Erem. 51,7-11. 
9. Ponedelnik Kol. 1,21-25. 5 Sved., 274. Erem. 51,15-19. 

10. Vtornik Kol. 1,26-29. 5 Sved., 275. Erem. 51,44-46. 
11. Sreda Kol. 2,1-7. 5 Sved., 276. Erem. 51,49-53. 
12. ^etvrtok Kol. 2,8-11. 5 Sved., 277. Erem. 51,60-64. 
13. Petok Kol. 3,1-4. Sonceto zao|a vo 16 13 
14. Sabota Psalm 65,1-5. Sonceto zao|a vo 16 12 
15. Nedela Kol. 3,8-11. 5 Sved., 278. Pl. Er. 1,1-4. 
16. Ponedelnik Kol. 3,12-15. 5 Sved., 279. Pl. Er. 1,5-8. 
17. Vtornik Kol. 3,16.17. 5 Sved., 280. Pl. Er. 1,9-12. 
18. Sreda Kol. 3,20-25. 5 Sved., 281. Pl. Er. 1,13-15. 
19. ^etvrtok Kol. 4,1-6. 5 Sved., 282. Pl. Er. 1,16-20. 
20. Petok 1 Sol. 1,1-6. Sonceto zao|a vo 16 08 
21. Sabota Psalm 66,16-20. Sonceto zao|a vo 16 07 
22. Nedela 1 Sol. 2,13-15. 5 Sved., 283. Pl. Er. 1,21.22. 
23. Ponedelnik 1 Sol. 2,1-12. 5 Sved., 284. Pl. Er. 2,1-4. 
24. Vtornik 1 Sol. 5,1-8. 5 Sved., 285. Pl. Er. 2,6-9. 
25. Sreda 1 Sol. 5,8-14. 5 Sved., 286. Pl. Er. 2,10-13. 
26. ^etvrtok 2 Sol. 2,1-9. 5 Sved., 287. Pl. Er. 2,14-17. 
27. Petok 2 Sol. 3,10-13. Sonceto zao|a vo 16 03 
28. Sabota Psalm 67,1-7. Sonceto zao|a vo 16 03 
29. Nedela 1Tim. 2,1-6. 5 Sved., 288. Pl. Er. 2,18-22. 
30. Ponedelnik 2 Tim. 4,6-8. 5 Sved., 289. Ps. 119,142-148. 

Dat. Den 
Utrinska 
molitva 

Ve~erna 
molitva 

Za onie koi 
nemaat sved. 
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