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Темата за второто Христово доаѓање, која се споменува стотици пати 
во Библијата, била блажената надеж на црквата во сите векови. Тоа е 
средиште на  последната порака на сегашната вистина која треба да се 
објави на светот.    

„Разбирањето на суштината на надежта во второто Христово доаѓање 
е клуч кој ја отклучува целата идна историја и ги објаснува сите идни 
поуки“ - Евангелизам, 171.

Како народ кој тврди дека нестрпливо го чека Христовото доаѓање, 
ние треба да внимаваме на секој знак кој укажува на овој настан. Тоа 
ќе биде најголемиот настан во историјата на светот. Иако не треба да се 
обидуваме да го одредиме датумот на повторното доаѓање на нашиот 
Господ, речено ни е дека, гледајќи на знаците дадени од страна на 
пророците, апостолите, па и од самиот Христос (особено во Матеј 24), 
треба да знаеме дека второто Христово доаѓање е мошне близу – денес 
е дури и пред вратата. 

 Според апостол Петар, ние не треба само да го очекуваме, туку и да 
го „забрзаме“ Неговото доаѓање (2 Петрово 3,12). Ние всушност можеме 
да го „забрзаме“ Неговото доаѓање со тоа што ќе се подготвиме да се 
сретнеме со Него (Лука 12,36-38; Дела 3,19,20; 2 Петрово 3,14), вршејќи 
го делото кое Тој ни го доверил (Лука 19,12.13.15; 14,23; Матеј 24,14). Ако 
занемариме да го сториме тоа, ќе се сметаме за одговорни за „одлагање“ 
на Господовото доаѓање. Додека ги проучуваме овие лекции, секој 
ученик во саботната школа ќе има добра можност лично да се преиспита 
во однос на овие прашања: Дали со својот живот го „забрзувам“ или 
„одлагам“ Господовото доаѓање? Ако имам добри причини да верувам 
дека го „одлагам“ Неговото доаѓање, како можам да направам пресврт 
во мојот живот и да почнам со сето срце да го правам она што Господ 
сака? Јасните одговори на овие прашања ќе се најдат во овие лекции.

Не е доволно да веруваме во скорото доаѓање на Исус Христос, да 
знаеме што е запишано, и тоа да им го проповедаме на другите. Има 
многу верници кои тврдат дека веруваат во тројната ангелска порака кои 
се на „широкиот пат“, а тврдат дека „одат по тесниот пат“. Тие се мамат 
и себеси и другите. Нивната недоследност ги наведува грешниците да ги 
стврднат своите срца со изговор: „Меѓу вас и нас нема никаква разлика. 
Во начинот на облекување, во разговорите, во постапките, во сѐ сме 
исти“ - 1 Сведоштво, 128. Таквите се „Измерени на мерилата и се нашле 
лесни“ - Рани списи, 37. Оваа лекција ни покажува како можеме да го 
избегнеме  овој вид на духовен бродолом.

Нека проучувањето на овие лекции го наведе секој од нас на 
подлабоко посветување додека се приближуваме кон Христа и едни 
кон други. Ајде сите да се обединиме во молитвите за откровението 
на Светиот Дух, за завршување на делото, така да можеме да бидеме 
подготвени во желното очекување како што бил вистинскиот Божји 
народ во 1844. година.

 
Генерална конференција, оддел за саботна школа

Предговор
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Сабота, 1. јули 2017. 

Прилог во првата сабота во месецот
За црквата во Вашингтон, САД

Драги браќа, сестри и пријатели ширум 
светот: 

Како народ кој се подготвува за второто 
доаѓање на Исус, им должиме благодарност 
на нашите предци кои според Божја 
промисла ја основале земјата која на сите 
им нуди верска слобода. Соединетите 
Американски Држави се третата најнаселена 
земја во светот со 324.227.000 жители. Главен 
град е Вашингтон, кој се наоѓа во округот 
Колумбија,  кој е поврзан со државите Вирџинија 
и Мериленд со кружен пат во должина од околу 103 
км. Тој е дом на околу 650.000 жители, вклучувајќи ги и националните 
владини претставници, странските дипломати и нивните семејства, и со 
неделна популација од околу еден милион патници од предградијата на 
Вирџинија и Мериленд. Градот Вашингтон е 24. најнаселен град во САД и 
7. најголем град земајќи го во предвид поширокото градско подрачје. Овој 
голем град со својата економска, политичка и културна трговија е плодна 
почва за ширење на Евангелието.

Делото на реформацијата во Вашингтон започнало кон крајот на 1970-
тите години со само неколку членови. Во 1980. година е купена една 
мала куќа во Temple Hills, Мериленд (предградие на областа) која потоа е 
адаптирана како црква. Оваа мала црква служела како светилник во оваа 
голема област. Мнозина членови поминале преку Temple Hills и помогнале 
да се изгради проповедничка служба во оваа област. Црковната зграда, 
која се користи веќе многу години и која прима околу 30 луѓе, стана 
премала за потребите на нашите богослуженија. Со растење на членството 
и редовните посетители, ние имаме потреба од поголем објект. После 
многу молитви и пост, беше донесена одлука да се купи поголем објект 
на стратешка локација во оваа метропола, која ни дозволува подобро да 
го исполниме налогот на нашиот Господ: „Одете и научете ги сите народи“ 
(Матеј 28,19). Веста на Евангелието треба да се прошири до секој народ, 
племе, јазик и колено. Треба да се придобијат души за Господа.

Апелираме до сите ученици во саботната школа да ни помогнат во овој 
проект за подигање на нов светилник во главниот град на Соединетите 
Држави. Нека Господ богато ве награди во вашите доброволни дарови 
за Неговото дело. Ви благодариме однапред за вашиот великодушен 
придонес за овој значаен потфат.

Вашите браќа и сестри од Temple Hills
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1. лекција                       Сабота, 1. јули 2017.

Славна, радосна-блажена надеж
„Ете, доаѓа Господ со илјадници Свои свети ангели.“ - Јуда 14 

(последен дел).

„На Божјиот патнички народ, кој толку долго мора да патува низ 
‘долината на смртната сенка’, дадена му е славна и блажена надеж 
во ветувањето дека Оној кој претставува ‘воскресение и живот’ 
повторно ќе дојде ‘протераните пак да ги врати дома’.“ – Големата 
борба, 299. 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 299-303.

Недела	 	 	 	 									 	 25.	јуни

1. ПОТТИКНАТИ ОД БОЖЈИТЕ ВЕТУВАЊА

а. На самиот почеток од човечката историја, што во визија му 
било прикажано на седмиот патријарх од Адам - и како тоа 
силно го мотивирало? Јуда 14,15. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Со духот на пророштвото (Енох) бил пренесен во поколенијата 
на иднината кои требало да живеат по потопот и покажани му се 
големите настани во врска со второто Христово доаѓање и со крајот 
на светот... 

Во пророчка визија му била прикажана Христовата смрт и 
покажано му е како Тој во сета своја слава, придружуван од сите 
свети ангели, повторно доаѓа да ги ослободи своите верни од гробот. 
Видел исто така дека во времето на повторното Христово доаѓање 
во светот ќе владее голема расипаност, дека тоа ќе биде разуздано 
поколение, неумерено и самоволно, луѓе кои ќе се откажуваат од 
вистинскиот Бог и Господ Исус Христос, газејќи го Неговиот закон 
под нозе и презирајќи ја жртвата на страдање и помирување. Видел 
дека праведниците ќе бидат крунисани со слава и чест, додека 
безбожниицте, отфрлени пред Божјото лице, ќе ги уништи оган.

Објавувајќи му го на народот она што му го открил Бог, Енох 
станал проповедник на правдата.“ – Патријарси и пророци, 85.86.  
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Понеделник	 	 	 									 									 	 26.	јуни

2. РАДОСНА ДОВЕРБА

а. Опишете го начинот на кој Божјиот народ во старозаветните 
времиња ја изразувал надежта во второто Христово доаѓање? 
Псалм 50,1-4; 96,11-13.

_______________________________________________________________________

„Христовото доаѓање, како вовед во времето на владеењето на 
правдата, ги инспирирало светите писатели за тоа да зборуваат 
со највозвишени и најодушевени зборови. Библиските поети и 
пророците пишувале за тоа со зборови што гореле со небесен жар.“ 
– Големата борба, 300.

б. Со каков возвишен јазик пророкот Авакум го опишува 
Исусовото враќање? Авакум 3,3-6.

_______________________________________________________________________

в. Кое утешно, охрабрувачко ветување им се повторува на 
новозаветните верници, и како тоа треба силно да влијае на 
нас? Дела 1,10.11. 

„Ветувањето што го дал Спасителот при разделбата на 
Маслинската Гора дека пак ќе дојде, на Неговите ученици им ја 
расветлувало иднината, нивните срца ги исполнувало со радост и 
надеж што никаква жалост не можела да ги угаси ниту прогонство 
да ги затемни.“ – Големата борба, 302.

„(Дела 1,11). Ветувањето дека повторно ќе го видат Исуса, кого 
го сакале, навистина било драгоцено за овие натажени ученици. 
Ова ветување исто така е драгоцено и за секој вистински Христов 
следбеник. Никој кој вистински го љуби Исуса нема да биде нажален 
што Тој повторно доаѓа. И како што се приближува доаѓањето на 
Синот човечки, оние кои вистински го љубат Исуса ќе се радуваат на 
блажената надеж и ќе се стремат да бидат подготвени да Го сретнат 
Оној кого го љуби нивната душа, кој умрел за да ги откупи.

Исус доаѓа! Но не со намера да ги слуша неволјите на човештвото, 
ниту грешникот како Му ги исповеда своите гревови заради 
простување, бидејќи тогаш сечиј случај ќе биде одлучен за живот 
или смрт. Оние кои живееле во грев засекогаш ќе останат грешници. 
Оние кои ги исповедале своите гревови на Исус во светилиштето, го 
направиле свој пријател и ќе се радуваат на Неговото доаѓање, ќе 
добијат простување за сите нивни гревови и тие, чистејќи ги своите 
души ‘во послушност кон вистината’, засекогаш ќе останат чисти и 
свети.“ - The Youth’s Instructor, April 1, 1854.
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Вторник	 	 	 								 																	 	 27.	јуни

3. ДОСТОЈНО ЗА НАША ТЕМЕЛНА ПОДГОТОВКА

а. Како можеме да се здобиеме со храброст од надежта која 
била изразена од страна на апостол Павле? Тит 2,11-13.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 „Ние сме патници и странци кои чекаме, се надеваме и се 
молиме за таа блажена надеж, славното доаѓање на нашиот Господ и 
Спасител Исус Христос. Ако веруваме во ова и го внесеме во нашиот 
практичен живот, на каква енергична акција оваа вера и надеж ќе не 
инспирира; на каква искрена меѓусебна љубов, на каков свет живот 
за слава на Бога! Кога ќе помислиме на наградата, колку јасно ќе се 
разграничи граничната линија меѓу нас и светот!“ – Евангелизам, 171.

„Бог сака Неговиот народ да го впери својот поглед кон небото 
очекувајќи ја величествената појава на нашиот Господ и Спасител 
Исус Христос. Додека вниманието на светот е свртено кон разни 
потфати, нашето внимание треба да биде сосредоточено на небото. 
Нашата вера треба да продре сѐ подлабоко во величествените тајни 
на небесната ризница за да можат драгоцените, божествени зраци 
од небесното светилиште да ги осветлуваат нашите срца како што го 
осветлуваат Исусовото лице...

   Божја желба е да стражариме за да можеме да Му отвориме 
веднаш кога ќе затропа на нашата врата.“ – 2 Сведоштво, 194.195.

б. Како Исус ќе се појави пред оние кои со нетрпение го очекуваат 
Неговото доаѓање? Евреите 9,28 (последен дел).

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Христос по завршувањето на Својата посредничка служба, ќе 
се појави ‘без грев, а за спасение’ (Евреите 9:28), да го благослови 
својот народ што го чека со вечен живот.“ – Големата борба, 485.

„Исус доаѓа како што се вознел на небото, само со уште поголем 
сјај. Тој доаѓа со славата на својот Отец и со сите свети ангели кои го 
пратат на Неговиот пат. Наместо сурова круна од трње која го пробива 
Неговото свето чело, ќе го краси круна со заслепувачка слава. Тој 
тогаш нема да се појави како човек на болката и запознаен со тагата; 
туку Неговото лице ќе блеска посветло од пладневното сонце. Тој 
нема да носи обична, без шевна облека, туку облека побела од снег 
со блескав сјај.“ - The Youth’s Instructor, April 1, 1854.
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Среда	 	 	 	 																	 	 	 28.	јуни

4. КОПНЕЖ ЗА НЕГОВОТО ВРАЌАЊЕ
 

а. Која порака одекнала во Лутеровите проповеди за учењето на 
апостолот Павле во врска со завршниот час на судот? Евреите 
9,27.

„Лутер изјавил: ‘Јас навистина сум убеден дека до судниот ден 
нема да поминат ниту триста години. Бог не сака и не може да го 
трпи овој расипан свет многу подолго.’ ‘Се приближува големиот 
ден кога царството на гнасотиите ќе биде соборено’.“ – Големата 
борба, 303.  

б. Какво убедување имале другите реформатори, и слично на 
тоа, каков треба да биде нашиот основен приоритет денес? 
Откровение 16,15.

„’Овој остарен свет не е далеку од својот крај’, изјавил Меланхтон. 
Калвин ги повикувал христијаните ‘да не се двоумат и со сето срце 
да го посакуваат денот на Христовото доаѓање како за најсвет 
настан’, и изјавил ‘дека целото семејство на верни очите ги насочиле 
кон тој ден.’ ‘Мораме да копнееме за Христа, да го бараме, да 
размислуваме, рекол тој, до разденувањето на оној голем ден, кога 
нашиот Господ целосно ќе ја открие славата на Своето царство.’ 

 ‘Нели нашиот Господ Исус се вознел на небото во наше тело?’ 
велел шкотскиот реформатор Нокс, ‘и зарем нема пак да дојде? Ние 
знаеме дека Тој пак ќе дојде и тоа мошне бргу.’ Ридли и Латимер, 
кои ги положиле своите животи за вистината, исто така со вера го 
гледале Господовото доаѓање. Ридли напишал: ‘Без сомнение - јас 
во тоа верувам, и затоа зборувам - светот се приближува кон својот 
крај. Заедно со Јован, Божјиот слуга, да извикаме во нашите срца: 
Дојди, Господе Исусе!’“ – Големата борба, 303.  

„Христовото повторно доаѓање на нашиот свет нема да биде 
долго одложувано. Тоа треба да биде основен тон на секоја вест.

На народот треба често да му се укажува на благословената надеж 
на второто Христово доаѓање со сета нејзина свечена стварност. 
Копнежот и постојаното очекување на скората појава на нашиот 
Господ, ќе нè наведат сите земни работи да ги сметаме за безвредни 
и ништожни...

Денес Господовите слуги не можат го да кажат она што го рекол 
пророкот Даниел: ‘Но одреденото време беше долго’ (Даниел 10:1). 
Сега остана само кратко време за работа во кое сведоците за Бога 
треба да ја извршат својата должност во подготвување на патот за 
Господовото доаѓање.“ – 6 Сведоштво, 406. 
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Четврток	 	 	 	 																		 	 29.	јуни

5. АКТИВНО ЧЕКАЊЕ НА ВЕТЕНИОТ ДЕН 

а. Објаснете ја одговорноста на сите оние кои се сериозни во 
однос на средбата со Господарот на мирот, при Неговото 
доаѓање. Амос 4,12 (последен дел); Софонија 2,3.

„Христос вели: ‘Ги знам делата твои’ (Откровение 2,2). Тој знае дали 
живеете живот  на совршенство и дали сакате да зборувате и размислувате 
за Него, и дали ваша радост е да Го славите. Дали очекуваме конечно да 
стигнеме на небото и да се придружиме на небесниот хор? Онакви какви 
што сме отишле во гроб, такви и ќе излеземе, барем што се однесува до 
карактерот... Сега е време за перење и пеглање. Време е да ги измиеме 
нашите облеки и да ги избелиме во крвта на Јагнето.

Кога законодавецот дошол кај Христа и го прашал: ‘што треба 
да направам за да наследам живот вечен?’, одговорот бил: ‘пази ги 
заповедите.’ Овде законодавецот поставува недвосмислено прашање, и 
добива исто така недвосмислен одговор.“ – Manuscript Releases, vol. 9, p. 262. 

б. Колку ќе бидат длабоки чувствата на сите оние кои со сето 
срце ќе го прифатат Христовото ветување дека Тој наскоро ќе 
се врати? Откровение 22,20.

„Јас сакам да го почитувам Оној, кој седи на престолот. Сакам мојот 
глас да одекнува во небесните дворови. Ќе бидеш ли таму? Тогаш 
мораш да го воспитуваш својот глас да Го славиш овде на земјата, 
а потоа можеш да се приклучиш на небесниот хор и да ја пееш 
песната на Мојсеј и на Јагнето. Бог нека ни помогне и да нѐ исполни 
со изобилство и сила, а потоа ќе можеме да вкусиме од радоста на 
светот што ќе дојде.“ – The Ellen G. White 1888 Materials, p. 128.
Петок	 	 	 	 	 																			 							30.	јуни

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА
1. Што треба да преиспитам во врска со длабочината на мојот 

копнеж за Исусовото доаѓање?
2. Зошто ветувањето за Исусовото доаѓање треба да ни даде 

сила?
3. Зошто е важно да негувам вистинска желба да ја споделам 

оваа вистина со другите?
4. Како реформаторите во 16. век покажале вера во второто 

Христово доаѓање?
5. Бидејќи ние сме спасени преку верата, што тогаш открива 

вистинската посветеност во нашата вера?
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		2.	лекција			 	 																		 	 				Сабота,	8.	јули	2017.	

Знаци на Христовото доаѓање
„Така и вие, кога ќе видите дека ова се збиднува, знајте дека 

Божјото Царство е близу.“ – Лука, 21,31.

„Христос го предупредил Својот народ да внимава на знаците на 
Неговото доаѓање и да се радува кога ќе ги види знаците за доаѓањето 
на својот Цар.“ – Големата борба, 308.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Гол. борба, 31-38, 304-316, 333,334.               

Недела	 	 	 	 	 										 	 		2.	јули

1. ПРИКАЗ НА ПРЕТСТОЈНИТЕ НАСТАНИ

а. Што претскажал Синот човечки за величествениот храм кој 
постоел во Неговите денови – настан, кој учениците не можеле 
да го разберат? Матеј 24,1.2.

_______________________________________________________________________

„Што можел да размислува Отфрлениот, кога учениците му 
обрнале внимание на величественоста на храмот? Сцената пред 
Него навистина била прекрасна, но Тој рекол дека сето тоа го гледа 
со тага. Зградата навистина е величествена. Вие покажувате на овие 
ѕидови како да се навидум неуништливи, но сослушајте ги Моите 
зборови: Ќе дојде ден кога ‘овде нема да остане ниту камен на 
камен, што не ќе биде урнат’.“ – Копнежот на вековите, 627.

б. Кои прашања ги заинтригрирале учениците, и како тоа 
можеме да го поврземе со Христовото пророштво за крајот на 
светот? Матеј 24,3.

_______________________________________________________________________

„Учениците разурнувањето на  Ерусалим го поврзале со настаните 
на Христовото лично  доаѓање во овоземна слава, кога Тој ќе седне на 
престолот на  сеопштото светско царство, да ги казни непокајаните 
Евреи, а нацијата да ја  ослободи од римскиот јарем. Господ им 
рекол дека Тој ќе дојде по вторпат. Поради тоа при спомнувањето на 
пресудата врз Ерусалим, тие помислиле на тоа доаѓање.“ – Големата 
борба, 25. 
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Понеделник	 	 	 	 	 	 										 3.	јули
 

2. ПРОРОШТВОТО СЕ ИСПОЛНУВА ПО ХРИСТОВОТО 
ВОЗНЕСЕНИЕ 

а. На кое предупредување треба да обратиме внимание од 
духовното значење на судбината која го снашла храмот во 
70. година од н. е. како што тоа Исус и го прорекол? Исаија 
30,12.13.

„Слепата тврдоглавост на еврејските водачи и одвратните 
злосторства што се  случувале во опколениот град, кај Римјаните 
предизвикале ужас и огорченост... Во својот бес војниците фрлале 
запалени факели во просториите кои припаѓале на храмот, а потоа со 
мечеви заклале мнозина  кои таму нашле засолниште. Низ скалите 
на храмот течела крв како вода.  Загинале илјадници Евреи. Бојниот 
вик ги надвил гласовите што викале: ‘Ишабод’! отиде славата.“ – 
Големата борба, 33.

„И градот и храмот  биле разурнати до темел, а земјата на која 
стоела светата градба била ‘разорана како нива’ (Еремија 26:18).“ – 
Големата борба, 35. 

б. Набројте некои интересни работи од кои можеме да откриеме 
дека само оние кои внимавале на Христовите зборови биле 
поштедени. Лука 21,20-22; Псалм 27,5.
 
„Седум години еден човек постојано одел по улиците на  Ерусалим, 

и ги најавувал несреќите што ќе го снајдат градот... Ова чудно 
суштество било затворано и камшикувано, но ниту еден лелек  не се 
слушнал од неговите усни. На сите навреди и измачувања тој  само 
одговарал: ‘Тешко, тешко на Ерусалим! Тешко, тешко на неговите  
жители!’ Неговите молбени предупредувања не престанале сè 
додека не бил убиен во опсадата што самиот ја прорекол.

Во уништувањето на Ерусалим ниту еден христијанин не загинал.  
Христос ги предупредил Своите ученици и сите кои верувале во  
Неговите зборови внимавале на ветениот знак (Лука 21,20-22).“ – 
Големата борба, 30. 

„(Лука 21,20-22). Оваа опомена е дадена за да се обрне внимание 
на неа четириесет години подоцна, при уништувањето на Ерусалим...

„’Молете се вашето бегање да не биде во зима ниту во сабота’ 
(Матеј 24,20), рекол Христос... Светоста на саботата не престанала со 
Неговата смрт на крстот. Четириесет години учениците требало да 
се молат на Бога нивното бегање да не биде во сабота.“ – Копнежот 
на вековите, 435 (630).
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Вторник	 	 	 																						 	 	 		4.	јули

3. ПРОРОЧКИОТ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД – МРАЧНИОТ 
СРЕДЕН ВЕК

а. Што најпосле ќе дојде врз верниците по општото уништување 
на градот Ерусалим во 70. година од н.е.? Матеј 24,21.22.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Од уништувањето на Ерусалим, Христос брзо преминал на еден 
поголем настан, на последната алка во синџирот на историјата на 
оваа земја – на доаѓањето на Божјиот Син во величество и слава. 
Меѓу овие два настани, Христос согледал долги векови на темнина, 
векови во кои Неговата црква ќе биде обележана со крв, солзи и 
агонија.“ – Копнежот на вековите, 485 (630.631).

б. Како овој ист историски период на неволји е опишан во 
пророштвото во книгата Откровение? Откровение 11,2.3; 13,5.

_______________________________________________________________________

в. Кој библиски водич во поглед на пророчкото време ни помага 
да разбереме како е можно математички да го пресметаме 
точното времетраење на овој период, имајќи во предвид 
дека во пророчката пресметка месецот трае 30, а годината 360 
дена? Броеви 14,34; Езекиел 4,6. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Забраната на Писмото под власта на Рим, страшните последици 
од таа забрана, и конечно издигањето на Божјата Реч, живо се 
претставени од пророчкото перо. На Јован, прогонет на осамениот 
остров Патмос, му била дадена визија во поглед на 1260. години за 
време на кои на папската сила и било дозволено да ја гази Божјата 
Реч.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 188.

„Овие четириесет и два месеци се исти како ‘за едно време и за 
две времиња и за половина време’, три и пол години или 1260-те 
денови од Даниел 7 глава го означуваат времето кога папската власт 
ќе го угнетува Божјиот народ. Овој период  започнува со папската 
превласт во 538. година по Христа, а завршил во 1798. година. Во 
тоа време папата бил заробен од страна на француската војска, 
папската власт добила смртна рана и се исполнило пророштвото: 
‘Кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен’“ – Големата 
борба, 439.  
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Среда	 	 	 	 											 			 	 	 		5.	јули

4. ТРИ ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ

а. Непосредно пред завршетокот на пророчкиот период од 1260 
години (бидејќи актуелното прогонство било ‘скратено’), кои 
знаци во природата најавиле дека Исус ќе се врати наскоро? 
Матеј 24,29.30; Марко 13,24-26; Откровение 6,12.13.

б. Истражувајќи ги овие пророштва, едно по едно: според 
записот на Вдахновението и историјата, кое од нив прво се 
случило? Откровение 6,12.

„Како исполнување на ова пророштво (Откровение 6,12) во 
1755. година се случил најстрашниот земјотрес кој некогаш бил 
забележан. Иако е познат како Лисабонски земјотрес, тој зафатил 
поголем дел од Европа, Африка и Америка. Се почувствувал на 
Гренланд, во Западна Индија, на островот Мадера, во Норвешка и 
Шведска, Велика Британија и Ирска. Опфатил површина поголема 
од шест милиони квадратни километри.“ – Големата борба, 304. 

в. Како се исполнило пророштвото за сонцето и месечината? 
Марко 13,24.

„Споменатите 1260 дена или години завршуваат во 1798. година. 
Четврт век порано, прогонствата речиси сосема престанале. По 
овие прогонства, според Христовите зборови, сонцето требало да се 
затемни.“ – Големата борба, 306. 

„Деветнаесетти мај 1780. година е познат во историјата како 
‘мрачен’ ден. Од времето на Мојсеј не е забележан случај на толку 
густа темнина, на толкаво пространство, и да траело толку долго. 
Описот на овој настан, како што ни го даваат очевидците, е само 
одглас на Господовите зборови... ‘Сонцето ќе се преобрати во 
темнина, а месечината - во крв, пред да настапи денот Господов, 
великиот и страшниот’ (Јоил 2:31).“ – Големата борба, 308. 

г. На кој начин се исполнило пророштвото за ѕвездите? Марко 
13,25; Откровение 6,13.
 
„(Откровение 6:13). Ова пророштво се исполнило на впечатлив 

и необичен начин во големиот метеорски дожд на 13. ноември 
1833. година. Тоа била најголемата и најчудесна глетка на паѓање на 
ѕвезди која некогаш била забележана.“ – Големата борба, 333. 
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Четврток	 	 	 	 												 		 	 		6.	јули

5. ДАДЕНИ ЗА ДА ИЗВРШАТ ВЛИЈАНИЕ
а. Освен трите големи настани во природата кои Христос ги 

прорекол како знаци за Неговото доаѓање, наведи уште некои 
други знаци и објасни како тие брзо се исполнуваат сѐ повеќе 
и повеќе. Матеј 24,6-12; Марко 13,7-9; Лука 21,9-11,25-27.

б. На што треба да се сетиме кога ги гледаме овие знаци? Лука 
17,26; Еремија 8,11.12.

„Ќе се зголемат несреќите, земјотресите, поплавите, катастрофите на 
копно и на море. Бог на светот денес гледа како што гледал и во времето 
на Ное. Тој на луѓето им ја праќа својата порака како што ја праќал и во 
деновите на Ное. Во светот во денешно време се повторуваат злата на 
претпотопниот свет.“ – The Advocate, December 1, 1900. 

в. Зошто можеме да бидеме охрабрени од фактот дека 
пророштвата се исполнуваат? 1 Самуилова 12,16; 1 Петрово 
2,9.

„Оние што ја прифатиле веста за второто Христовото доаѓање 
сфатиле дека е неопходно да се покајат и да се понизат пред 
Бога. Мнозина долго се колебале меѓу Христа и светот, но сега 
почувствувале дека е време да заземат цврст став. Сѐ што се 
однесувало на вечноста, за нив добило невообичаена реалност. 
Небото им се приближило и тие се чувствувале виновни пред Бога... 
Христијаните се разбудиле во нов духовен живот. Тие чувствувале 
дека времето е кратко и дека она што мора да го направат за своите 
ближни мораат да го направат брзо.“ – Големата борба, 340.

Петок	 	 											 										 	 		7.	јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто Бог дозволил во 70. година од новата ера да биде 
уништен величествениот храм?

2. Зошто осамениот човек кој навестувал пропаст на Ерусалим 
не бил поштеден? 

3. Како знаеме дека еден ден во пророчкиот период често е 
еднаков на една година? 

4. Наведете датуми на три знаменити знаци за Христовото скоро 
доаѓање?

5.  Додека гледаме како знаците се исполнуваат, какво влијание 
тоа треба да има на мене?
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3.	лекција		 	 	 	 						Сабота,	15.	јули	2017.

Пораки на предупредување за 
наше време

„Да не беше ни оставил Господ Саваот мал остаток, ќе бевме како 
Содом, ќе заприлегавме на Гомора.“ – Исаија 1,9.

„Божјиот глас се слуша во пораките на предупредување упатени до 
Неговиот народ да се одвои од беззаконието кое сѐ повеќе преовладува.“ 
– Патријарси и пророци, 166.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 270.     
                            Патријарси и пророци, 156-170.

Недела	 	 	 	 											 			 	 		9.	јули

1. ВРЕМЕТО ВО КОЕ ЖИВЕЕМЕ

а. Со кој историски период Исус ги споредува нашите денови? 
Матеј 24,37-39; Битие 6,5.13. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Истите гревови поради кои Божјиот гнев се спуштил на светот 
во деновите на Ное постојат и во нашите дни. Современите мажи и 
жени своето јадење и пиење го изедначуваат со алчност и пијанство. 
Овој толку распространет грев, попуштањето на изопачениот апетит 
ги распламтел страстите на луѓето од времето на Ное и водел до 
сеопшта изопаченост, сѐ додека нивното претерување и злосторства 
нѐ допреле до небото и Бог одлучил со потоп да ја исчисти Земјата 
од нејзината морална расипаност.“ – 3 Сведоштво, 163.

б. Со што верниците мораат да се соочат денес? 2 Петрово 3,3-6.
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Светот, полн со развратен живот, полн со безбожни задоволства,
спие, спие во телесна сигурност. Луѓето го одложуваат Господовото 

доаѓање. Тие се потсмеваат на опомените.“ – Копнежот на вековите, 
490 (635).
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Понеделник	 	 	 	 																	 	 10.	јули

2. ПОУКИ ОД ЗАСТРАШУВАЧКИОТ НАСТАН

а. Освен што ги споредува овие последни денови со времето 
на Ное, со која историска слика Господ го споредува часот на 
Неговото доаѓање? Лука 17,28-30.

„Сегашната состојба во светот е слична на онаа која постоела 
во деновите на Лот, кога поради расипаноста на Содом ангелот го 
посетил тој безбожен град, за да види дали извиците кои доаѓале 
пред небото се од таков карактер што жителите на убавиот Содом 
– град кон кого Бог бил толку милостив – толку ги расипале своите 
патишта пред Бога за да нема надеж за нивен откуп. Божјиот гнев се 
открил толку впечатливо бидејќи расипаноста на содомјаните била 
толку длабока.“ – Southern Union Worker, October 16, 1913.

б. Кој грев преовладувал во времето на Лот? Битие 19,5-7; 
Римјаните 1,21.26.27.

„(Содомјаните) се собрале пред куќата на Лот, и како што 
толпата се зголемувала, можеле да се слушнат зли разговори кои 
ја откривале состојбата на расипаноста која постоела меѓу луѓето,  
и се работело на остварување на најлошите предлози. Толпата 
станувала сѐ побучна во нивните повици Лот да ги изведе странците; 
попуштањето на злите страсти толку ги унижиле што секоја добра 
мисла била искоренета, а разумот толку поматен така што тие биле 
дури подготвени на насилство дури и кон небесните ангели.“ – The 
Signs of the Times, October 9, 1893.

в. Зошто судбината на Содом претставува предупредување за 
сите? Битие 19,24-26; Лука 17,32.33.

„Ангелите дошле да видат дали во градот постои некој кој не е 
расипан, и да можат да го убедат да побегне од претстојната несреќа 
која му се заканувала на Содом. Таа ноќ злосторниците ја додале 
последната капка во својата чаша на беззаконието, и Божјиот гнев 
повеќе не можел да се одлага.“ - The Signs of the Times, October 9, 1893.

„Предупредувањето што му било дадено на Лот ‘Бегај за да не 
загинеш), досега и до нас кои живееме во ова изопачено време. 
Гласот на искушувачот вика мир и сигурност. Тој сака да се чувствуваш 
како да нема од што да се плашиш и те охрабрува да јадеш, пиеш и 
да се веселиш. Кој глас ќе го послушаш, гласот на небото, или гласот 
кој те мами во пропаст.“ – The Signs of the Times, October 16, 1893. 
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Вторник	 	 	 																								 	 						11.	јули

3. ДА СТАНЕМЕ ПОДОБРИ УПРАВИТЕЛИ НА НАШИОТ 
ЖИВОТ

а. Кои предупредувања ни се дадени во поглед на духовниот 
пад на Содом? Езекиел 16,49.

„Мнозина кои толку долго го отфрлале божественото водство 
и  старателство брзаат по патот на лекомисленоста и себичните 
задоволства, и што е уште полошо, по патот на подлост и валкање 
на телото. Како последица на ова и нивниот дух станува расипан 
и верата им станува одвратна. Некои толку далеку отишле по тој 
пат кој оди надолу, и толку искрено одат по патот на содомјаните, 
така што денес се близу до проклетство, а гласот на укор и опомена 
повеќе нема никакво дејство врз нив.“ – 5 Сведоштво, 39.

б. Како ние, на кои им е доверена голема светлина, сме 
предупредени за сериозната деградација дури и поголема од 
онаа на Содом? Осија 4,6; Изреки 1,24-30.33.

„Спасителот на светот, милостивиот Пријател на човекот, ни го 
открива фактот дека постои грев поголем од гревот на Содом. Тоа 
е гревот против поголема светлина. Гревот на оние кои го слушнале 
евангелскиот повик да се покајат и да имаат вера во Христа, но не 
го послушале, е поголем од гревот на Содом. Оние кои се само по 
име Исусови следбеници, кои тврдат дека го познаваат Бога и ги 
држат Неговите заповеди, a сепак со својот секојдневен живот и 
карактер погрешно го претставуваат Христа, кои биле предупредени 
и убедувани, а сѐ уште го срамотат својот Откупител со својот 
непосветен живот – нивниот грев е поголем од оној на Содом.“ - The 
Signs of the Times, October 16, 1893.

„Мнозина што тврдат дека веруваат во вистината го немаат Бога 
во своите мисли, исто како и претпотопните луѓе или жителите на 
Содом. Една разумна мисла за Бога, разбудена од страна на Светиот 
Дух, ќе ги расипе сите нивни интриги. Јас, јас, јас, е нивниот бог, 
нивната алфа и нивната омега.“ – Counsels on Stewardship, p. 141.

„Гревовите на Содом се повторуваат и во нашите денови, а 
земјата е уништена и расипана под своите жители; но најлошата 
карактеристика на беззаконието на денешните денови е формата на 
побожност без нејзината сила. Оние кои тврдат дека имаат голема 
светлина се наоѓаат меѓу безгрижните и рамнодушните, и на Божјото 
дело му се нанесуваат рани во домот на оние кои исповедаат дека 
Му се пријатели.“ - The Signs of the Times, October 16, 1893.
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  Среда	 	 	 																	 	 						12.	јули
4. ИЗБОР НА ПОДОБРИ ПРИОРИТЕТИ
а. За да ја избегнеме грешката на Лот која го одвела неговото 

семејство по надолна патека, што треба да сфатиме? Битие 
13,12.13; 19,30-38; 1 Коринтјаните 15,33.

„Расипаноста на Содом во кршењето на Божјиот закон, особено се 
огледала во развратот.“ – Големата борба, 269. 

„Кога се настанил во Содом, Лот бил цврсто решен да се држи на 
отстојание од безбожните луѓе и истото тоа да му го нареди и на 'својот 
дом по себе'. Но забележливо отстапил од тоа. Заводничките влијанија 
со кои бил опкружен дејствувале негативно врз неговата вера, а врските 
на неговите деца со жителите на Содом длабоко ги поврзале неговите 
интереси со нивните. Последиците на тоа се очигледни.

И денеска мнозина прават иста грешка. Кога бараат место за 
живеење, тие повеќе внимаваат на земните погодности и можности 
да заработат, отколку на моралните и општествените влијанија на 
кои ќе бидат изложени и кои ќе го опкружуваат нивното семејство. 
Настојувајќи да постигнат колку што е можно поголема благосостојба, 
тие бираат убава и плодна долина или се населуваат во некој град 
што дава можност за брзо збогатување; но поради тоа децата им се 
изложени на искушенија и често склучуваат познанства што мошне 
неповолно влијаат врз развојот на побожноста и врз изградувањето 
на исправен карактер. Атмосферата на слабиот морал, неверството и 
рамнодушноста кон верските работи, често дејствуваат спротивно од 
влијанието на родителите. Децата постојано гледаат противење против 
родителскиот и божествениот авторитет. Мнозина поинтимно се 
зближуваат со неверниците и својата судбина ја поврзуваат со Божјите 
непријатели.

Кога си бараме себеси дом, Бог сака првенствено да обрнеме 
внимание на моралните и верските влијанија што ќе не опкружуваат 
нас и членовите на нашето семејство. ѐМожеби со стек на околностите 
ќе се најдеме во мачна положба, зашто мнозина не можат да имаат 
таква средина каква што би сакале; но каде и да нѐ одведе нашата 
должност, Бог ќе ни даде сила да останеме чисти, ако постојано 
стражариме во молитва, верувајќи во Христовата милост. Меѓутоа, 
не смееме без потреба да се изложуваме на влијание кое неповолно 
дејствува врз изградувањето на христијанскиот карактер. Ако 
доброволно се изложуваме на световна атмосфера и на неверство, и се 
спротивставуваме на Божјата волја и ги истеруваме светите ангели од 
нашиот дом.“ – Патријарси и пророци, 168.169. 

б. Наведи неколку причини поради кои мораме да ги избегнеме 
типичните ставови за денешната култура. 2 Тимотеј 3,1-5; 
Исаија 1,9.
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Четврток		 	 																																 						13.	јули

5. ИЗБОР НА ПОБЕЗБЕДНА СРЕДИНА
а. Што вели Господ за тоа каде Неговиот народ не може да 

напредува? Исаија 32,18.19.

„Моето предупредување е: Стојте настрана од градовите. Не градете 
санаториуми во градовите. Учете ги нашите луѓе да излезат од градовите 
и да одат во селата, каде можат да добијат мало парче земја, и да си 
направат дом за себе и за своите деца...

Нашите ресторани мораат да бидат во градовите; зашто инаку 
работниците во тие ресторани не можат да допрат до луѓето и да ги 
поучуваат на начелата на исправниот живот. И засега мораме да ги 
користиме домовите за состаноци во градовите. Но наскоро во градовите 
ќе настанат такви судири и збрка, така што и оние, кои ќе сакаат да ги 
напуштат, нема да можат.“ - The General Conference Bulletin, April 6, 1903.

„Родителите можат да обезбедат мали куќи на село, каде ќе имаат 
своја земја за обработка, овоштарници и зеленчукови градини, во кои 
ќе одгледуваат зеленчук и друго ситно овошје кои ќе го заменат месото 
кое е толку штетно за крвта која тече низ вените. На таквите места децата 
нема да бидат окружени со штетните влијанија на градскиот живот. Бог ќе 
му помогне на својот народ да најде такви домови надвор од градовите.“ 
- Medical Ministry, p. 310.
б. Зошто треба да го послушаме повикот за живот на село? 

Изреки 15,31.32.

„Тоа било изделување од безбожниците, решителна разделба од нив, 
бегање за да се спаси животот. Така било во времето на Ное; така и во 
случајот на Лот; така и со учениците пред разурнувањето на Ерусалим, а 
така ќе биде и во последните денови.“ – Патријарси и пророци, 166.

Петок	 	 	 	 												 									 	 14.	јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што треба да имаме на ум кога се соочуваме со оние кое се 
потсмеваат на Христовото доаѓање? 

2. Зошто сите мораат да бидат свесни за историјата на Содом и 
Гомор?

3. Какво влијание судбината на овие градови треба да има на 
Божјиот народ?

4. Дали сум во опасност да ја повторам грешката на Лот, и ако е 
така, како?

5. Кои се придобивките од животот на село?
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4.	лекција		 	 								 						 						Сабота,	22.	јули	2017.

Лажни науки на крајот од 
времето

„Зашто ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе 
покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и 

избраните.“ - Матеј 24,24. 

„Постојат опасни ереси кои ќе бидат претставени како библиски 
учења; затоа треба добро да ја познаваме Библијата, како би можеле 
да знаеме како да им се спротивставиме. Верата на секој поединец ќе 
биде тестирана.“ ¬– Евангелизам, 446.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Пророци и цареви, 210–212.

Недела	 	 	 	 																 						16.	јули

1. ПОТРЕБНА Е БУДНОСТ
а. Со која стратегија се служи непријателот на душите за да заведе 

многу искрени души кои веруваат во Исусовото скорешно 
доаѓање? Матеј 24,11.24.

„Ангелите на сатаната се мудри да чинат зло, и тие го создаваат 
она што некои го сметаат за напредна светлина и ја прогласуваат за 
нова и прекрасна. Сепак, иако во некои аспекти пораката може да 
биде вистинита, таа ќе биде помешана со човечки измислици и ќе учи 
‘човечки заповеди и учења’. Ако некогаш било време да се стражи и 
моли со вистинска сериозност, тогаш тоа е сега.  Многу од она што е 
навидум добро и корисно потребно е внимателно да се разгледа со 
многу молитва, бидејќи станува збор за измамливи и лукави методи на 
непријателот, да ги наведе луѓето на патот кој се наоѓа многу блиску до 
патот на вистината и едвај ќе се разликува од него.“ - Евангелизам, 446. 

„Сведоштвото на Божјиот Дух е вистинито. Не менувајте ја својата 
вера за некаква наука која би ја завела душата, па колку и да изгледа 
привлечна.

Заблудите на сатаната сега се множат, и оние кои ќе свртат од 
патот на вистината ќе ја изгубат насоката. Немајќи ништо за што би се 
фатиле, тие ќе бидат носени од една заблуда во друга, додека ветрот на 
непознатите и чудни науки ќе ги разнесува таму-ваму. Сатаната слегол 
со голема сила.“ - Евангелизам, 269. 
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Понеделник	 	 	 	 																 						17.	јули

2. ОПАСНИ ЗАБЛУДИ 

а. Објаснете со кој лукав трик се користел Божјиот непријател во 
времето на Мојсеј – и како тоа се повторува и денес? Излез 
7,10-13; 2 Тимотеј 3,5-9.

„И вражарите исто така покажале знаци и чуда, но тие тоа не го 
изведувале со своја сила или вештина, туку со помош на силата на 
сатаната кој, како нивни бог, им помагал да го имитираат делото на 
Јехова.

Маѓесниците не ги претвориле вистински стаповите во змии, 
туку со помош на големиот измамник, со ѓаволштини успеале само 
да предизвикаат таков впечаток. Сатаната не можел стаповите да 
ги претвори во живи змии. Кнезот на злото, иако сѐ уште ја има 
сета мудрост и сила на еден паднат ангел, сепак, немал моќ да 
создава или да дава живот; тоа предимство му припаѓа само на 
Бога. Но сѐ што било во власта на сатаната, тој го правел; извршил 
имитација. За човечките очи стаповите навистина се претвориле 
во змии. Дека тоа е така верувале и фараонот и неговите дворјани. 
Нивните змии надворешно во ништо не се разликувале од змиите 
што настанале од Мојсеевиот стап. Иако Господ сторил вистинската 
змија да ги проголта лажните, сепак фараонот во тоа не видел дело 
на Божјата сила, туку последици на еден вид маѓепсување посилно 
од волшебствата на неговите слуги.“ – Патријарси и пророци, 264.  

  
б. Со која измама непријателот на душите наскоро ќе се служи? 

Откровение 13,13.

„Луѓето ќе бидат измамени со чудата кои сатанските орудија ќе 
можат да ги прават, а не само да ги имитираат.“ – Големата борба, 553. 

 
в. Со какво предупредување Христос пророкувал за окултизмот? 

Матеј 24,25.26.

„Зар илјадници луѓе не заминаа во пустината во надеж дека ќе го 
најдат Христа? И зар на илјадниците собири, на кои луѓето тврделе 
дека општат со починатите духови, не се слуша плач: ‘Ене го во тајни 
соби.’ Тоа е токму она што го тврди спиритизмот.“ – Копнежот на 
вековите, 631. 

г. Додека гледаме како пророштвата за волшебните лукавства 
на спиритизмот се исполнуваат ширум светот, што треба да 
имаме на ум? Ефесјаните 6,11.12.  
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Вторник	 	 	 																 	 						18.	јули

3. РЕАЛНИ ЧУДА И ДУХОВИ

а. Додека се приближува крајот, какви конкретни 
предупредувања ни се дадени за да не веруваме во знаци и 
чуда, и зошто? Матеј 24,4; 5,11.24.25.
  
„Како што Божјиот народ се доближува до опасностите од 

последните денови, сатаната има сериозни консултации со своите 
ангели усовршувајќи го планот да ја уништи нивната вера. Тој гледа 
дека популарните цркви веќе се успиени со неговата измамничка 
сила. Со привлечно мудрување и лажни чудеса тој ги држи под своја 
контрола. Затоа тој ги насочува своите ангели да стават стапици, 
особено за оние кои го очекуваат второто Христово доаѓање и 
настојуваат да ги држат сите Божји заповеди.

Ние сме предупредени дека во последните денови тој ќе работи 
со знаци и лажни чудеса. И тој ќе продолжи со овие чуда до крајот на 
времето на пробата, за да им покаже дека тој е ангел на светлината, 
а не на темнината...

Некои од нив ќе бидат во искушение да ги прифатат овие чуда 
како да доаѓаат од Бога. Болните ќе бидат излекувани во наше 
присуство, пред нас ќе се случуваат чуда. Дали сме подготвени да 
се спротивставиме на искушението кое нѐ чека кога лажните чуда 
на сатаната ќе бидат поцелосно откриени? Зар нема многу души да 
бидат заведени и фатени? Бидејќи се оддалечиле од јасните прописи 
и заповедите на Бога и поверувале во приказни, мнозина ќе бидат 
подготвени да ги прифатат овие лажни чуда. Сега сите ние треба да 
се стремиме да се наоружаме за борба во која наскоро ќе бидеме 
вовлечени. Верата во Божјото Слово, кое треба со молитва да го 
проучуваме и практично да го применуваме, ќе биде нашиот штит 
од моќта на сатаната и ќе ни помогне да победиме со Христовата 
крв.“ – Maranatha, p. 208. 

б. Зошто мораме да бидеме свесни за еден од најомилените 
окултни трикови на сатаната? 2 Солунјаните 2,9-12; 
Проповедник 9,5.6. 

„Тој (сатаната) има моќ пред луѓето да го имитира ликот на 
нивните починати пријатели. Имитацијата е совршена: познатиот 
изглед, зборовите, гласот, сето тоа се прикажува со извонредна 
точност. Многумина се тешат со уверувањето дека нивните најблиски 
уживаат во блаженство на небото, и не насетувајќи ја опасноста, 
слушаат ‘измамливи духови и ѓаволски учења’ (1 Тимотеј 4:1).“ – 
Големата борба, 552.  
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Среда	 	 	 	 																 	 						19.	јули

4. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА МИЛОЗВУЧНИ, ПРИЈАТНИ 
ФАЛСИФИКАТИ

а. Како проповедањето на Ное се однесува на нас додека 
подучуваме за сегашната вистина - вклучувајќи ја и светлината 
која ни е доверена во врска со здравјето? Лука 17,26.27; 1 
Петрово 2,11.

„Ное проповедал на луѓето од неговото време дека Бог ќе им 
даде сто и дваесет години во кое треба да се покајат за своите 
гревови и да најдат прибежиште во ковчегот; но тие го одбиле овој 
милостив повик. Ним им било дадено доволно време да се повратат 
од своите гревови, да ги победат своите лоши навики и да развијат 
праведен карактер; но склоноста кон гревот, иако во почетокот кај 
мнозина слаба, зајакнала преку секојдневно попуштање и ги водела 
кон неповратна пропаст.“ – Review and Herald, October 20, 1885.

б. Зошто Бог ни ја дава здравствената порака за изградба на 
карактерот, која бара самоодрекување наместо да нѐ води по 
мазен, лесен пат? Матеј 7,13-15.

„Сатаната ќе чини чуда. Тој ќе направи луѓето да се разболат, а потоа 
одеднаш ќе ја отстрани од нив сатанската сила. Тие потоа ќе се сметаат 
за излечени. Овие привидни лекувања ќе ги стават Адвентистите на 
седмиот ден на тест.“ – Maranatha, p. 208.

„Начинот на кој Христос работел бил да го проповеда Словото, и да 
ги намали страдањата преку чудесни дела на лекување. Но, наложено 
ми е дека ние денес не можеме да работиме на ваков начин, бидејќи 
сатаната ќе ја користи својата моќ да чини чуда. Божјите слуги денес 
не можат да работат со помош на чуда, бидејќи ќе постојат лажни 
дела на исцелување, за кои ќе се тврди дека се од небесно потекло.

Заради оваа причина Господ го означил патот по кој Неговиот 
народ ќе треба да го продолжи делото на физичко исцелување, во 
комбинација со учењето на Словото. Треба да се основаат санаториуми 
и со овие институции треба да бидат поврзани и работници кои ќе 
ја извршуваат вистинската здравствено мисионерска работа. на тој 
начин се воспоставува заштитно влијание околу оние кои доаѓаат на 
лекување во санаториумите.

Ова е начинот за кој Господ се погрижил при што здравствено- 
евангелската мисионерска работа би можела да се извршува за многу 
души. Овие институции треба да се подигаат надвор од градовите, 
а во нив образовната програма треба мудро да се спроведува.“ – 
Medical Ministry, p. 14.
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Четврток	 	 	 												 	 						20.	јули

5. ДА СЕ ВИДИ НЕ ТРЕБА ДА ЗНАЧИ ДА СЕ ВЕРУВА!
а. Опишете ја последната измама на сатаната? 2 Коринтјаните 

11,14.

„Како завршен чин во големата драма на измамата, самиот сатана 
ќе се претстави како Христос. Црквата долго време тврдела дека чека 
на доаѓањето на Спасителот како на остварување на своите надежи. 
Сега големиот измамник ќе направи да изгледа дека Христос дошол. 
Во разни делови на земјата, сатаната ќе се појави меѓу луѓето како 
величествено суштество со блескава светлина, слично на описот на 
Божјиот Син даден од страна на Јован во Откровението (Откровение 
1,13-15). Славата која го опкружува надминува сѐ што смртните 
очи некогаш виделе. Вик на триумф одекнува во воздухот: ‘Христос 
дојде! Христос дојде!’ Луѓето ничкум паѓаат пред него, а тој ги 
крева рацете и изрекува благослов врз нив, како што Христос ги 
благословувал Неговите ученици кога бил на земјата. Неговиот глас 
е мек и придушен, но сепак мелодичен. Со нежен, сочувствителен 
тон тој изнесува некои од оние прекрасни вистини кои Спасителот 
ги изговорил; ги исцелува болестите на луѓето а потоа, глумејќи го 
Христа, тој тврди дека саботата ја променил во недела, и на сите им 
заповеда да го празнуваат денот кој тој го благословил. Тој изјавува 
дека оние кои упорно го празнуваат седмиот ден хулат на неговото 
име, бидејќи одбиваат да ги послушаат неговите ангели испратени 
од него со светлина и вистина. Ова е силна, речиси неодолива 
заблуда.“ – Maranatha, p. 276.

б. Имајќи ја во предвид оваа опасност, на што треба да бидеме 
фокусирани? 2 Коринтјаните 4,8-10.18.
 

Петок	 	 	 	 	 																	 						21.	јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто библиските доктрини за сегашната вистина се толку 
важни за крајот на времето? 

2. Како можеме да ги објасниме видливите чуда на фараоновите 
волшебници?

3. Наведи некои од измамите на најголемиот непријател особено 
насочени против Божјиот остаток?

4. Како општо правило, зошто денес не се препорачува да 
очекуваме моментални исцелувања?

5. Како ќе го препознаеме претстојниот фалсификат на 
Христовото скорешно доаѓање?
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5.	лекција						 	 	 						Сабота,	29.	јули	2017.

Исус навистина повторно ќе 
дојде!

„Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве 
земам вас кај Себе за да бидете и вие каде што сум Јас.“ - Јован 14,3.

„Една од најсвечените и најславни вистини откриени во Библијата е 
второто доаѓање на Христос, кој ќе дојде да го заврши големото дело 
на откупувањето.“ – Големата борба, 299.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Рани списи, 13-18, 285.286. 

Недела	 	 	 	 																	 	 23.	јули

1. ЕВЕ, ДОАЃА!

а. Според Библијата, какво ќе биде Исусовото доаѓање? Дела 
1,11.

_______________________________________________________________________

„За учениците, при Исусовото вознесување на небото, 
најдрагоцено нешто било тоа што Тој отишол од нив на небото во 
опиплива форма како нивен божествен Учител. Истиот Исус, кој 
одел, зборувал и се молел со нив... се вознел на небото во облик на 
човек. Сите небесни гласници ги уверувале дека истиот Исус кого 
го виделе како оди горе во небото, треба повторно да дојде на ист 
начин како што се вознел. Оваа сигурност секогаш била, и до крајот 
на времето ќе биде, надеж и радост за сите оние кои вистински го 
љубат Христа.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254.    

б. Кој ќе може да го види Исусовото појавување? Откровение 
1,7; Матеј 24,30.

„Тука ќе се наоѓаат и оние што Му се потсмевале и Го удирале. 
Свештениците и поглаварите повторно ќе ги видат сцените во 
судницата. Секоја подробност ќе се појави пред нив, како да е 
испишана со пламени букви. Тогаш оние кои викале: ‘Неговата крв 
нека биде врз нас и врз нашите деца,’ ќе добијат одговор на својата 
молба. Тогаш цел свет ќе дознае и ќе разбере.“ – Копнежот на 
вековите, 575 (739.740).    
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Понеделник	 	 	 	 																 						24.	јули
 

2. ПРЕКРАСНА НАДЕЖ

а. Која е целта на Исусовото доаѓање, и како нашата доверба во 
овој прекрасен, ненадминат настан треба да влијае на нас? 
Јован 14,1-3.  

_______________________________________________________________________

„Оние кои навистина го сакаат Спасителот, не можат поинаку 
отколку со радост да ја поздрават пораката втемелена на Божјата Реч, 
дека Оној во кого се фокусирани сите нивни надежи на вечен живот, 
повторно ќе дојде, не да биде навредуван, презрен и отфрлен, како 
при Неговото прво доаѓање, туку во сила и слава, за да го откупи 
својот народ. Објавувањето на Христовото доаѓање и сега треба да 
биде, како и кога ангелите на пастирите од Витлеем им ја најавиле 
добрата вест за големата радост. Нема поубедлив доказ дека 
црквите се оддалечиле од Бога од огорченоста и непријателството 
која кај нив ги предизвикала оваа од Бога испратена порака.

Оние кои не го сакаат Спасителот сакаат Тој да остане далеку, и 
таквите желно го примаат сведоштвото кое го носат неверните слуги: 
‘Господарот мој уште за долго време нема да дојде’ (Матеј 24,48). 
Додека одбиваат да го истражуваат Писмото за да дознаат дали е 
тоа навистина така, тие ја прифаќаат секоја бајка која ќе го одложи 
Христовото доаѓање во далечна иднина, или дека во духовна смисла 
исполнувањето се остварило при уништувањето на Ерусалим, или се 
одвива во мигот на смртта.“ – The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 216.217.

б. Опишете ја сладоста на оваа надеж, и со што таа треба да биде 
тесно поврзана? Филипјаните 3,20.21.

_______________________________________________________________________

„Вистините од пророштвата мошне тесно се поврзани, и додека 
ги проучуваме, тие формираат еден убав грозд на практична 
христијанска вистина. Сите наши проповеди треба јасно да откријат 
дека ние чекаме, работиме и се молиме за доаѓањето на Божјиот 
Син. Неговото доаѓање е нашата надеж. Оваа надеж треба да биде 
поврзана со сите наши зборови и дела, со сите наши дружења и 
односи.“ – Евангелизам, 171. 

„Оние што Го љубеле и го чекале Тој ќе ги круниса со слава, со чест 
и бесмртност. Мртвите праведници ќе излезат од своите гробови, а 
живите, заедно со нив, ќе бидат вознесени на облаци во пресрет на 
Господа. Тие ќе го чујат гласот на Исус, посладок и понежен од било 
која музика која некогаш допрела до увото на смртниците, како им 
вели: Вашата борба е завршена.“ – Делата на апостолите, 34. 
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Вторник	 	 	 																 	 						25.	јули
3. НЕОПИСЛИВА СЛАВА
а. Кој знак на небото ќе го навести Христовото доаѓање? Марко 

13,26.

 „Набргу нашите очи беа привлечени кон исток, зошто еден мал 
црн облак се беше појавил отприлика како половина човечка рака, 
бидејќи сите знаеме дека тоа е знакот на Синот човечки. Сите во 
свечена тишина гледаме кон облакот како се приближува и станува 
сѐ посветол, пославен и повеличествен, за да конечно се преобрази 
во голем бел облак. Долната стана на облакот изгледаше како оган; 
над него беше виножито.“ – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.

б. Објаснете ја трикратната слава при Христовото повторно 
доаѓање – имајќи го на ум местото каде Тој ќе се сретне со 
своите откупени. Дали Неговите стапала ќе ја допрат земјата 
при Неговото второ доаѓање? Лука 9,26 (последен дел); 1 
Солунјаните 4,16.17.

„На облакот седеше Синот човечки. На главата имаше круни, 
косата му беше бела, кадрава и лежеше на рамениците. Нозете имаа 
изглед на оган, во десната рака беше остар срп, а во левата сребрена 
труба. Очите му беа како огнен пламен, Тој ги испитуваа своите деца 
до дното на душата. Тогаш сите лице пребледеа, а на оние што Бог ги 
беше отфрлил дури и станаа црни. Тогаш сите повикавме: Кој може да 
се одржи? Дали мојата облека е беспрекорно чиста? Тогаш ангелите 
престанаа да пеат, и за момент владееше ужасна тишина додека Исус 
прозборува: ‘Ќе опстанат само оние кои имаат чисти раце и чисто 
срце; Мојата благодат ви е доволна’. На овие зборови нашите лица 
станаа светли, и секое срце се исполни со радост. Ангелите повторно 
и тоа уште погласно пеат додека облакот сѐ повеќе се приближуваше 
кон Земјата. Потоа одекнува сребрената труба, додека Тој се спушта 
на облак, обвиткан во пламен од оган. Тој погледна на гробовите 
на заспаните свети, потоа ги подига очите и рацете кон небото и 
извикува: ‘Разбудете се! Разбудете се! Разбудете се! вие, кои спиете 
во прав, и станете. Тогаш имаше силен земјотрес. Гробовите се 
отворија и мртвите излегоа од нив облечени во бесмртност. 144.000 
извикуваат, Алелуја! додека ги препознаваат своите пријатели кои 
смртта ги разделила од нив; и во истиот миг ние се преобразуваме 
и се издигаме заедно со нив да се сретнеме со Господа во воздухот. 
Сите заедно влеговме во облакот.“ – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.33.
в. Што е поинаку во Христовото трето доаѓање после 1000 години, 

во споредба со Неговото второ доаѓање? Захарија 14,4 (види 
Рани списи, 17.18).
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Среда	 	 	 	 	 									 	 	 26.	јули

4. СО СИЛА И ВЛАСТ

а. Што ќе се случи во природата при второто Христово доаѓање, 
и зошто? Откровение 6,14; Исаија 24,1-6.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Бог сака Неговиот народ јасно да разбере дека ќе биде посетен 
според неговата послушност или престап. Злото и болестите се 
зголемуваат со секоја наредна генерација. Земјата страдала под 
проклетството кое човекот го донел врз неа поради постојаната 
непослушност.“ – Spiritual Gifts, vol. 4, p. 123.

„Царот над царевите се спушта на облак обвиткан со огнен 
пламен. Небесата се виткаат како свиток, Земјата се тресе пред 
Него, а секоја планина и остров се поместуваат од своите места.“ – 
Големата борба, 641.642.

б. Како пророштвото ги опишува Божјите казни кои наскоро ќе 
се истурат врз светот при Неговото доаѓање? Исаија 24,17-23.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Грешниците со страв и ужас ги гледаат овие сцени, а праведните 
со свечена радост ги гледаат знаците на своето ослободување. Во 
природата се чини дека сè излегло од својот тек. Реките престануваат 
да течат. Темни, тешки облаци се собираат и судираат едни со други. 
Среде гневното небо се гледа едно место со неопислива слава од 
каде доаѓа Божјиот глас како шум од многу води, велејќи: ‘Се сврши!’ 
(Откровение 16:17). 

Овој глас ги потресува небесата и земјата. Настанува страшен 
земјотрес ‘каков никогаш не бил, откако се луѓето на земјата; таков 
земјотрес, толку силен’ (Откровение 16:18). Небото се отвора и 
повторно затвора. Славата на Божјиот престол како да свети слично 
на молња. Планините се тресат како трска на ветер, а на сите страни 
паѓаат одронети карпи. Се слуша татнеж на ураган како да наидува 
страшна бура. Морето удира бесно. Се слуша завивање на ураган 
како гласови на демони кога тргнуваат во поход на уништување. 
Сета земја се подига и се набира како морски бранови. Нејзината 
површина се распаѓа. Се чини дека нејзините темели попуштаат. 
Тонат планински венци. Исчезнуваат населени острови. Морските 
пристаништа кои по злото станале како Содом, исчезнуваат во 
разбеснетите води.“ – Големата борба, 636.637. 
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Четврток	 	 	 	 																	 							27.	јули
 

5. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОЛГОГОДИШНИТЕ НАДЕЖИ 
а. Опишете како светите ангели се радуваат со Исус при Неговото 

враќање. Јуда 14.
 
„Со мелодии на небесни химни светите ангели и огромното, 

неброено мноштво, го придружуваат (Исус) на Неговиот пат. 
Небесниот свод изгледа како да е преполн со блескави суштества- 
‘илјадници и милиони.’ (Откровение 5,11). Ниту едно човечко перо 
не може да ја опише оваа сцена; ниту еден ум на смртен човек не 
може да го замисли овој сјај.“ – Големата борба, 641. 
б. Која задача треба да ја извршат светите ангели (врз основа на 

истражниот суд, кој веќе ќе биде завршен), и што жителите на 
Земјата конечно ќе сфатат? Матеј 13,41.49; 25,32; Римјаните 
7,12.

„Трубата на Архангел наскоро ќе ги преплаши живите и разбуди
мртвите. Во тој ден злите ќе бидат одвоени од праведните, како што 

овчарот ги одвојува козите од овците.“ – Child Guidance, p. 561.
„Христос сака сите да ги разберат настаните при Неговото второ 

доаѓање. Сцената на судот ќе се одвива во присуство на сите светови, 
бидејќи на тој суд треба да се оправда Божјото владеење, и да се истакне 
и докаже Неговиот закон како ‘свет, праведен и добар’ (Римјаните 
7,12). Тогаш случајот на секој поединец ќе биде засекогаш одлучен, и 
на секого ќе му биде изречена праведна пресуда. Гревот повеќе нема 
да изгледа привлечен, туку ќе биде виден во сета негова одвратност и 
грозотија. Секој во целост ќе сфати каков всушност бил неговиот однос 
кон Бога и еден кон друг.“ – The Review and Herald, September 20, 1898.

Петок	 	 	 	 	 																	 						28.	јули

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Објасни кои групи на луѓе ќе бидат сведоци на второто 
Христово доаѓање?

2. Зошто Исус се враќа, и на какво размислување овој настан 
треба да нѐ наведе? 

3. Зошто треба да знаеме дали Христовите нозе ќе ја допрат 
земјата или не?

4. На кој начин огромниот пресврт во создавањето ќе биде 
поврзан со Божјиот морален закон?

5. Бидејќи овој радосен но и свечен настан е пред нас, за што 
треба да бидеме длабоко свесни?
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Сабота,	5.	август	2017.

Дар во првата сабота 
За мисиите во светот

Драги браќа и сестри ширум светот: 
Живееме во завршните денови од 

историјата на планетата Земја, и веќе подолго 
време нашиот Господ нестрпливо чека да нѐ 
одведе дома. Пророчките настани кои се 
одвиваат пред нашите очи ни говорат дека 
второто Христово доаѓање е близу, пред 
вратата. За жал, пораката на Евангелието не 
допрела до сите краеви на светот, ниту секое 
создание имало можност да ја слушне вистината. 
„Луѓето наскоро ќе бидат принудени да донесат големи 
одлуки, и затоа треба да имаат можност да ја слушнат и да ја разберат 
библиската  вистина, со цел трезвено размислувајќи да можат да се 
определат за десната страна.“ – Евангелизам, 25.

Како членови на Христовото тело, наша предност е да го претставуваме 
Неговиот карактер и да учествуваме во ширењето на Евангелието по 
целиот свет посветувајќи го во оваа посебна задача нашето време, сила и 
финансиските ресурси.

Благодарение на молитвите и финансиската поддршка од нашите 
членови и пријатели, во многу региони се основаат нови мисии. На овие 
нови мисии и понатаму им е потребна нашата поддршка, сѐ додека не станат 
добро утврдени, способни сами да се издржуваат. Ние, исто така, треба 
да продолжиме со отворање на нови мисии. Секоја година ние собираме 
специјален дар за да ги обезбедиме потребните средства за ширење на 
пораката во многу делови од светот. Меѓутоа, потребно е и повеќе од тоа.

„Господовото наследство необично е запоставено и Бог заради тоа ќе 
му суди на Својот народ. Со ова натрупување на удобности е поттикнувана 
гордоста и љубовта кон раскошот, додека новите полиња останале 
недопрени. На водечките луѓе ќе падне Божјиот укор затоа што пристрасно 
и себично ги присвојувале Неговите добра.“ – 8 Сведоштво, 59.

Потребни се мисионери во полињата во кои само што се почнало со 
работа. Нови полиња постојано се отвораат. Вистината мора да се преведе 
на различни јазици, со цел сите народи да можат да ги почувствуваат 
благодатите на нејзиното чисто, животворно влијание.“ – Евангелизам, 306.

Дали ќе одберете да ги обединете своите напори со оние на мисионерите 
и нивните семејства со давање на доброволен дар така што целата Земја 
да биде исполнета со Божјата слава и Исус наскоро да дојде? Се надеваме 
дека сакате.

Во име на светот кој има потреба,
Вашите браќа од Одделот за мисионство
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6.	лекција			 	 														 					Сабота,	5.	август	2017.

Со голема сила и слава
„И ќе речат во тој ден: „Еве, Тој е нашиот Бог! На Него се 

надевавме, и Тој нè спаси! Тој е Господ; Него Го чекавме; да се 
радуваме и веселиме за спасението од Него.“ - Исаија 25,9.

„Црните, заканувачки облаци, што го покриваат небесниот свод се 
разделуваат, и како некогаш Стефан, тие (Божјиот народ) втренчено 
гледаат во небото и ја гледаат Божјата слава и Синот човечки како 
седи на Својот престол.“ – Големата борба, 636.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 479–484; 641–645.

Недела	 	 	 	 																	 	 30.	јули

1. НЕВЕРОЈАТНО ТЕШКО, ТЕШКО, ТЕШКО

а. Кога Христос ќе дојде, што ќе открие страшната реакција 
која ќе дојде врз оние кои ја презреле Неговата понуда за 
спасение? Откровение 6,15-17; Наум 2,10.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Оние што ја отфрлиле Божјата милост ги обзема страв на вечен 
очај.“ – Големата борба, 641.

„Кога грешниците ќе бидат принудени да гледаат на Оној, кој го 
облекол Своето божество со човечка природа, и кој сѐ уште ја носи 
таа облека, нивната збунетост е неопислива. Крлушките ќе паднат 
од нивните очи, и тие ќе го согледаат она што пред тоа не го виделе. 
Ќе сфатат што можеле да бидат, ако го прифатиле Христа и ако ги 
искористиле можностите кои им биле понудени. Ќе согледаат дека 
законот кој тие го отфрлале е возвишен како и самиот Божји престол. 
Ќе согледаат дека и самиот Бог укажува почит кон Неговиот закон.“ 
– Коментари на библиските текстови, 631.

б. Што, всушност, ќе се случи со нив, и зошто? 2 Солунјаните 1,7-
10; 2,8.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Светлината на Божјата слава, која им дава живот на праведниците, 
ќе ги погуби грешниците.“ – Копнежот на вековите, 66 (108).
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Понеделник	 	 	 																	 						31.	јули
 

2. СПЕЦИЈАЛНО ВОСКРЕСЕНИЕ
 

а. Од сите кои низ историјата отишле во своите гробови верувајќи 
во Бога, која група на верници веќе ќе биде воскресната 
непосредно пред Христовото доаѓање? Откровение 14,12.13; 
Даниел 12,1.2.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
„Се појавија, темни, тешки облаци и се судираат еден со друг. 

Меѓутоа, на едно место се запазува сјај на неопислива слава од каде 
допира Божјиот глас сличен како жубор од многу води. Настанува 
голем земјотрес. Гробовите се отворија и оние кои умреле со вера 
во третата ангелска вест, држејќи ја саботата, излегоа од своите 
правливи кревети, прославени, за да го слушнат заветот на мирот 
кој Бог ќе го направи со оние кои го одржале Неговиот закон.“ – Рани 
списи, 285.

б. Кој од редот на непокајаните ќе воскресне непосредно пред 
второто Христово доаѓање? Матеј 26,62-64; Откровение 1,7.

_______________________________________________________________________

„Оние што се потсмевале на Неговите зборови дека е Божји 
Син, сега се без зборови. Тука е гордиот Ирод кој се потсмевал на 
царската титула и им наредил на војниците кои му се потсмевале да 
го крунисаат за цар. Тука се истите оние луѓе кои со своите безбожни 
раце на Него го облекле во пурпурната наметка, на Неговото 
свето чело трнливиот венец а во Неговата рака подбивен жезол 
и се поклонувале пред Него со богохулни зборови. Луѓето што го 
удирале и го плукале Кнезот на животот, сега се кријат од Неговиот 
прониклив поглед и сакаат да побегнат од неподносливата слава на 
Неговото присуство. Оние што ги приковале Неговите раце и нозе 
со клинови и војникот што ги пробол Неговите ребра, овие рани ги 
гледаат со страв и со грижа на совест.  

Со ужасна јасност свештениците и старешините се сеќаваат на 
настаните од Голгота.“ – Големата борба, 643.

в. Во што ова специјално воскресение се разликува од 
воскресенијата кои се случуваат на Исусовиот глас? Јован 
5,28.29. Спореди со Даниел 12,2 („многумина“ и „сите“). 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
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Вторник	 	 	 															 	 				1.	август

3. НЕИСКАЖЛИВ ВОСХИТ

а. Каква ќе биде првата реакција на сите смртници – вклучувајќи 
го и Божјиот малоброен верен остаток – додека го гледаат 
доаѓањето на величествениот Творец на вселената на 
престолот и во величествена слава? Еремија 30,6.

_______________________________________________________________________

„Праведниците извикуваат со трепет: ‘Кој може да опстане?’ 
(Откровение 6:17). Песната на ангелите престанува и настанува 
период на ужасна тишина.“ – Големата борба, 641.

б. Која пријатна сигурност веднаш ги утешува срцата на оние кои 
искрено го очекуваат Господовото доаѓање? 2 Коринтјаните 
12,9 (прв дел).

„Тогаш се слуша Исусовиот глас, велејќи: ‘Доста ти е Мојата 
благодат’ (2 Коринтјаните 12,9). Лицата на праведниците се 
осветлени, и секое срце се исполнува со радост; а ангелите, 
приближувајќи се сè повеќе до Земјата, уште повеќе го креваат 
својот глас и повторно пеат.“ – Големата борба, 641. 

в. Што ќе кажат Христовите следбеници при доаѓањето на Оној 
во кого се насочени сите нивни надежи, и како тоа треба да нѐ 
мотивира денес? Исаија 25,9. 

„На Своите верни следбеници Христос им бил секојдневен 
другар и близок пријател. Тие живееле во тесна врска, во постојана 
заедница со Бога. Врз нив навистина се покажала Господовата слава. 
Врз нив се одразувала светлината на познавањето на Божјата слава 
во лицето на Исуса Христа. А сега се радуваат за блескотните зраци и 
за славата и величеството на Царот над царевите. Тие се подготвени 
за заедница со Небото, зашто Небото веќе живее во нивните срца.

Со кренати чела, осветлени со светлите зраци на Сонцето на 
праведноста, радосни што наближува нивното избавување, тие 
излегуваат во пресрет на Младоженецот, радосно извикувајќи: ‘Еве, 
Тој е нашиот Бог! На Него се надевавме, и Тој нè спаси’ (Исаија 25,9).“ 
– Христовите очигледни поуки, 421.

„Дали во мир се подготвуваме за средба со Спасителот, или сме 
обземени со световни работи и задоволства? Зарем нема да се 
трудиме да бидеме во бројот на оние ќе го дочекаат Христа?“ – The 
Signs of the Times, April 17, 1901.
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Среда	 	 	 	 	 															 				2.	август
 

4. ЧЕСНО НАПУШТАЊЕ НА ЗЕМЈАТА
 

а. Опишете го неверојатното чудо кое ќе се случи при 
воскресението на праведните? 1 Коринтјаните 15, 51-55.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Синот Божји... ќе погледне кон гробовите на праведниците, и 
тогаш, подигајќи ги рацете кон небото, Тој извикува: “Разбудете се, 
разбудете се, разбудете се, вие кои спиете во правот, станете!” По 
целата должина и ширина на земјата, мртвите ќе го слушнат овој 
глас, и оние што ќе го чујат, ќе оживеат.“ – Големата борба, 644.

б. Како ова се однесува на истражниот суд на кој тие се нашле 
достојни за вечноста, и на какво размислување тоа треба да 
нѐ наведе? 1 Петрово 4,17-19; Лука 20,35 (прв дел). 36. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Кога ќе се отворат судските книги, пред Бога ќе се испита животот 
на сите кои верувале во Исуса. Почнувајќи најпрвин со оние кои први 
живееле на земјата, нашиот Застапник ќе ги претстави случаите на 
секоја следна генерација, и ќе заврши со живите. Секое име ќе биде 
споменато, секој случај внимателно испитан. Некои имиња ќе бидат 
примени, а некои отфрлени...

Покрај имињата на оние кои вистински се покајале за своите 
гревови и кои со вера ја признале Исусовата крв како своја жртва на 
помирување, во небесните книги ќе биде забележано „простување“. 
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, 483.

в. Што ќе се случи со праведните, и оние кои се живи кога Исус 
се враќа, како и со оние кои ќе воскреснат на Неговиот глас? 1 
Коринтјаните 15,49.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„На Божјиот глас тие (живите праведници) се прославени; сега 
стануваат бесмртни и со воскреснатите свети се земени во пресрет 
на Господа на небото.“ – Големата борба, 645.
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Четврток	 	 	 															 				3.	август

5. ПРВО И ВТОРО ВОСКРЕСЕНИЕ
а. Објаснете го времето на општото воскресение на праведните, 

и опишете ја радоста која го прати? Откровение 20,1-6 
(повторно спореди со 1 Солунјаните 4,16.17).

„До тој триумфален час, кога ќе затруби последната труба и 
огромната војска ќе излезе на вечна победа, сите заспани свети ќе 
бидат на сигурно и сочувани како скапоцени камења кои Бог ги знае 
по име. Преку силата на Спасителот, кој живеел во нив додека биле 
живи, и затоа што биле соучесници во божествената природа, тие се 
воскреснати од мртвите.“ – The Faith I Live By, p. 185. 

б. Проучувавме дека оние кои се виновни за распнувањето 
на Христос ќе воскреснат во специјално воскресение; кога 
остатокот на непокајаните ќе се соочи со својот Творец пред  
нивното конечно уништување, и зошто за ова треба трезвено 
да размислуваме? 1 Коринтјаните 6,3 (прв дел); Откровение 
20,4.5.12-15. 

„По истекот на илјада години, Христос повторно се враќа на 
Земјата. Тој е придружуван од мноштвото откупени и од ангелите. 
Откако ќе се спушти во својата сјајна величественост, Тој ги повикува 
мртвите грешници да станат и да ја слушнат својата конечна пресуда... 
Каков контраст меѓу нив и оние што станале во првото воскресение! 
Праведните се облечени во бесмртна младост и убавина. Грешниците 
ги носат трагите од болеста и смртта.“ – The Faith I Live By, p. 355.

„Од ден на ден Бог го испитува Својот народ. Вдахновеното Слово 
јасно кажува дека со нашите дела ние одлучуваме за нашата вечна 
судбина.“ – Manuscript Releases, vol. 1, p. 278.

Петок	 	 	 	 	 														 				4.	август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Кој веднаш по Христовото доаѓање на облаците ќе биде 
погубен, и зошто?

2. Кој воскреснува во специјалното воскресение, и која е неговата 
двојна намена?

3. Дали размислувам за она што пишува во Исаија 25,9, или се 
надевам дека Тој ќе го одложи тој момент?

4. Зошто истражниот суд мора да се случи пред Исус да дојде?
5. Зошто мора да поминат илјада години пред непокајаните да 

ја примат својата конечна пресуда?
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7.	лекција		 	 	 												 			Сабота,	12.	август	2017.

Чекање и стражарење
„Кој се даде самиот Себе за нас, за да нè избави од секакво 

беззаконие и да нè очисти, та да Му бидеме народ избран, ревносен 
кон добри дела.“ – Тит  2,14.

„(Христос) покажал што значи да се очекува Неговото доаѓање. 
Времето треба да се поминува не во неактивно чекање, туку во 
напорна работа.“ – Христовите очигледни поуки, 325.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Христ. очигледни поуки, 353-365.

Недела	 	 	 	 								 							 				6.	август

1. ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА

а. Која парабола Исус ја кажал во врска со Неговото повторно 
доаѓање? Матеј 25,13-15.

 _______________________________________________________________________

„Човекот што отпатувал во далечна земја го претставува Христа 
кој, многу бргу откако ќе ја изнесе оваа парабола, ќе мора да ја 
напушти оваа земја и да се врати на небото. Слугите во параболата 
ги претставуваат Христовите следбеници...

Нашиот Господ учи дека вистинска цел на животот е службата.  
Самиот Христос бил работник и затоа на сите Свои следбеници им 
определува соодветна служба – служба на Бога и на своите ближни.“ 
- Христовите очигледни поуки, 329.330.

б. Со што се споредени талентите, и колку се тие значајни? 1 
Коринтјаните 12,7-11.

_______________________________________________________________________

„Сите дарови и сите способности, без оглед дали се наследени 
или стекнати, природни или духовни... треба да се употребат во 
Христовата служба. Кога ќе станеме Христови ученици, ние му се 
предаваме Нему со сѐ што сме и што имаме. Тие дарови Тој ни ги 
враќа прочистени и облагородени за да ги употребиме за Негова 
слава и на благослов на нашите ближни.“ – Христовите очигледни 
поуки, 353.354.
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Понеделник	 	 	 															 				7.	август

2. ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ДОВЕРЕНИТЕ ДОБРА

а. Со оглед на сериозноста на времето во кое живееме, што 
треба да научиме од Христовата парабола за употребата на 
талентите кои ни се доверени? Матеј 25,16-18.

„Прашањето што најмногу загрижува не е, колку добив? Туку, што 
правам со она што го имам? Наша прва должност кон Бога и кон 
нашите ближни е да ги развиваме сите наши способности. Оној кој 
не ги развива секојдневно своите способности и својата корисност, 
не ја исполнува целта на животот. Исповедајќи ја својата вера 
во Христа, ние се обврзуваме дека ќе направиме сѐ што може да 
се направи во работата за Учителот и затоа мора да ја развиваме 
секоја наша способност до највисок степен на совршенство за да 
направиме најмногу добра за кои сме способни.“ – Христовите 
очигледни поуки, 329.330.

б. Што можеме да постигнеме со правилна употреба на нашите 
дарови? Матеј 25,19.20.22.

_______________________________________________________________________

„Способностите што ни недостигаат нема да ги добиеме на 
некаков натприроден начин. Меѓутоа, додека се служиме со она 
што веќе го имаме, Бог ќе работи заедно со нас и ќе ја зголемува 
и зајакнува секоја наша способност. Со секоја жртва што искрено и 
од срце ќе ја принесуваме во служба на Учителот, нашите сили ќе се 
зголемуваат. Додека се предаваме себеси на Светиот Дух за да нѐ 
употреби како свои орудија, Божјата милост ќе дејствува во нас и 
ќе ни помогне да ги отфрлиме старите склоности, да ги совладаме 
силните наследени склоности и да формираме нови навики. Ако ги 
цениме и ги слушаме налозите на Духот, нашето срце ќе се шири 
за да добие сѐ повеќе и повеќе од Неговата сила, да направи 
повеќе и подобро. Заспаните сили ќе се разбудат, парализираните 
способности ќе добијат нов живот...

Чудесно е како може слабиот човек со вера во Божјата моќ да 
стане силен, решителен и да постигнува големи резултати. Оној кој 
започнува со скромно знаење, кој го кажува она што го знае, додека 
истовремено вредно се труди да ги прошири своите сознанија, 
ќе утврди дека на располагање му стои целокупното небесно 
богатство. Колку повеќе се труди да ја пренесе вистината, добива 
сѐ повеќе светлина. Колку повеќе се труди Божјата реч да им ја 
објасни на другите од љубов кон душите, таа му станува сѐ појасна.“ 
– Христовите очигледни поуки, 353.354.
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Вторник	 	 	 															 	 				8.	август

3. БЛАГОДАРИМЕ ИЛИ НЕГОДУВАМЕ

а. Како неверниот слуга бил укорен што го злоупотребил својот 
талент, и зошто таквиот став претставува предупредување за 
нас? Матеј 25,24-28.

„Мнозина во своите срца го обвинуваат Бога дека е тежок господар, 
затоа што полага право над нивниот имот и нивната служба. Но ние 
не можеме да му дадеме на Бога ништо што веќе не е Негово... Сите 
нешта се Божји, не само со создавањето, туку и со откупот. Сите 
благослови во овој живот и во животот што ќе дојде носат печат на 
крстот на Голгота. Затоа обвинувањето дека Господ е тежок господар, 
жнее каде што не сеел, е лажно.“ – Христовите очигледни поуки, 362.

б. Како Вдахновението ја опишува нашата склоност да се 
жалиме и оправдуваме, и зошто треба да обратиме внимание 
на намерите на нашиот Господар за секој еден од нас пред Тој 
повторно да дојде? Изреки 30,15.16; Исаија 29,24.

„Зајадливоста, наоѓањето на мани кај другите и преострите изрази 
морате да ги отфрлите. За колку време мислите дека ќе стекнете 
победа над вашата изопачена волја и недостатоците во вашиот 
карактер? Вака како што сега напредувате, времето на вашата 
проверка може да заврши пред да направите решителни напори кои 
се потребни да стекнете победа над себе и над своите склоности. Вие 
според Божјото провидение ќе бидете ставени во позиција каде што 
вашите особености, доколку постојат, ќе се откријат и испитаат.“ – 4 
Сведоштво, 341.342.

„Мнозина одлучуваат да си служат себеси и на сатаната со тоа 
што не прават одлучни напори во настојувањето да ги совладаат 
недостатоците во својот карактер. Иако мнозина, додека попуштаат 
на своите грешни склоности, очекуваат дека еден ден ќе станат 
победници, тие одлучно се определуваат за погибел... Во името на 
Исуса Христа можеш да станеш победник и сега во ‘овој твој ден’ 
(Лука 19,42)... Не планирајте и не мислете само за себе. Не можете во 
целост да бидете Христови сѐ додека поттикнувате себичност макар и 
во најмала мера. Големата љубов која Спасителот ви ја укажува треба 
да ја прифатите со исто толку голема понизност и постојана радост. За 
да бидете среќни, морате да ги контролирате своите мисли и зборови. 
Тоа ќе бара вешти напори од ваша страна, но морате да го правите тоа 
ако сакате да бидете признаени како Божји деца. Бидете неуморни во 
вашите напори. Сатаната се бори за вашите души, и тој мора да биде 
разочаран.“ – 4 Сведоштво, 344.



Библиски лекции - Јули - Септември 2017. 39

Среда	 	 	 	 																	 	 					9.	август

4. РАЗОТКРИЈТЕ ЈА ИЗМАМАТА И БЕГАЈТЕ ОД НЕА!
а. Како Божјиот Син со својот пример ги демантирал лажните 

обвиненија на најголемиот непријател на нашите души? Битие 
3,4.5; Филипјаните 2,5-8.

„Сатаната ги навел луѓето Бога да го замислуваат како суштество, 
чијашто основна особина е крута праведност – како свиреп судија, груб 
и строг доверител. Тој Творецот го претставувал како суштество кое со 
недоверливо око ги набљудува луѓето за да ги пронајде нивните заблуди 
и грешки и да ги излее врз нив Своите судови. За да ја отстрани оваа темна 
сенка, откривајќи му ја на светот бескрајната Божја љубов, Исус дошол да 
живее меѓу луѓето. Божјиот Син дошол од небото да го објави Отецот.“ – 
Патот кон Христа, 11.

„Сатаната го прикажува Божјиот закон на љубов, како закон на 
себичност. Тој вели дека е невозможно да ги исполнуваме прописите на 
тој закон.“ – Копнежот на вековите, 9 (24).

„Кога би можеле нашите очи да се отворат, би ги виделе злите чети 
ангели насекаде околу нас, кои настојуваат да пронајдат некое ново 
средство за да нѐ мачат и да нѐ уништат. Исто така би виделе и Божји ангели 
како нѐ штитат од нивната моќ, затоа што Божјото будно око секогаш бдее 
над Израел; Тој ќе ги заштити и спаси Своите верни, ако тие во потполност 
му се предадат Нему...

Ангелот рече: ‘Имај на ум дека се наоѓаш на маѓепсан терен.’ Видов 
дека мораме будно да стражариме, имајќи го на себе сето оружје Божјо, 
земајќи го штитот на верата; тогаш ќе бидеме во состојба да се одржиме и 
распалените стрели на нечестивиот нема да ни наштетат.“ – Рани списи, 60.

б. Што открива Божјата подготвеност да ни помогне да ги 
надминеме своите недостатоци и мрзливоста? Псалм 20,1.2.7-
9; 94,17.18.

„Секој поттик на Светиот Дух, со кој луѓето ги водел кон добро, 
со кој ги приближувал кон Бога, е забележан во небесните книги.“ – 
Христовите очигледни поуки, 361.

„Господ сака Неговиот народ да постигне највисока положба на 
скалата на успехот за да го прослави со способностите што ги добил од 
Него. Во Својата милост Тој сторил сѐ за да можеме да покажеме дека 
ние следиме подобар план од оној според кој се управува светот...

Оние што не добиле големи или многубројни дарови не смеат 
да се обесхрабрат. Нека го користат она што го имаат, внимателно 
нека бдеат над секоја слаба страна на својот карактер, трудејќи се 
со помош на божествената благодат да зајакнат.“ – Христовите 
очигледни поуки, 358. 
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Четврток	 	 	 	 				 	 		10.	август	

5. ПОБЕДОНОСНА СОРАБОТКА СО БОГА 

а. Додека се подготвуваме за доаѓањето на нашиот Господ 
целосно предадени на Неговата служба, која ќе биде нашата и 
Неговата примарна цел? Тит 2,13.14; Лука 17,10; Псалм 145,10-
12.

„Кога Господ ќе побара сметка од Своите слуги, ќе се проверува 
враќањето на секој талент. Извршената работа го открива карактерот на 
работникот.

Оние што примиле пет или два таленти, на Господа ќе му ги вратат истите 
заедно со добивката што ја спечалиле. Правејќи го тоа тие тврдат дека 
немаат никакви заслуги. Сите нивни таленти им биле дадени на употреба; 
тие оствариле добивка благодарение на средствата што им биле доверени. 
Тие увидуваат дека ја извршиле само својата должност. Капиталот му 
припаѓал на Господа, па и добивката е Негова. Кога Спасителот не би им 
ја подарил Своја љубов и милост, тие би биле под банкрот за сета вечност.

Меѓутоа, кога Господарот ќе ги прими талентите, Тој ги фали и ги наградува 
работниците како сите заслуги да им припаѓаат само ним. Неговото лице 
е полно со радост и задоволство. Тој ужива да ги излее Своите благослови 
врз нив. За секоја служба и секоја жртва Тој ги наградува, не затоа што е 
должен да го стори тоа, туку затоа што срцето Му е преполно со љубов и 
нежност.“ – Христовите очигледни поуки, 360.361.

„Нашиот небесен Отец не бара ниту помалку ниту повеќе од она што 
ни дал способности да го направиме. Врз плеќите на Своите слуги Тој не 
става товари што тие не можат да ги носат. ‘Зашто Тој го знае нашиот состав, 
помни дека сме прав’ (Псалм 103,14). Сѐ што бара од нас, со Божја милост 
ние можеме да го направиме.“ – Христовите очигледни поуки, 362.

Петок	 	 	 	 	 												 	 		11.	август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Како Божјата намера во давањето на талентите честопати 
погрешно се разбира?

2. Иако си можеби слаб и грешиш, каков е Божјиот план за да ти 
помогне?

3. Спореди го слугата кој примил еден талент со типичното 
однесување на луѓето на денешницата?

4. Како можеме да го избегнеме планот на непријателот да го 
спречи нашето посветување? 

5. Објасни на кој начин можеме да стекнеме победа и да станеме 
вистински, активни Божји слуги?
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8.	лекција		 	 	 	 										 		Сабота,	19.	август	2017.

Личен однос со Исуса
„И така, кој е во Христос, тој е ново создание; старото помина, и „И 

така, кој е во Христос, тој е ново создание; старото помина, и ете, се 
создаде новото.“ – 2 Коринтјаните 5,17.

„Кога ќе се свртиме кон Сонцето на правдата, кога ќе дојдеме 
во допир со Христа, целата душа е огреана со светлината на 
божествената присутност.“ – Мисли од гората на блаженството, 40.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Здравје и среќа, 81–85; 
                                                        Selected Messages, bk. 1, pp. 40–48.

Недела	 	 	 	 					 	 		13.	август

1. СВЕТЛИНАТА СВЕТИ СРЕДЕ ТЕМНИНАТА

а. Како Светото Писмо ја опишува нашата безнадежна состојба? 
Јов 14,4; Римјаните 3,23; 8,7.

_______________________________________________________________________

„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.“ – Патот кон Христа, 18.

„Многумина се несреќни затоа што се несвети. Бог може да ја 
благослови само чистотата на срцето и невиноста на умот. Кога 
гревот се негува, од тоа не може да произлезе ништо друго освен 
несреќа.“ – 6 Сведоштво, 53.

б. Што Бог, во Својата голема љубов и милост, ни открил за овие 
последни денови, и како тоа треба практично да влијае на 
нашиот живот? Римјаните 3,24-26; 8,1-4. 

_______________________________________________________________________

„Нашиот Господ и Спасител го напуштил своето царство, богатство 
и слава и нѐ побарал нас; за да може да нѐ спаси од бедата и да 
нѐ направи слични како Него. Тој се понижил и ја примил нашата 
природа за да бидеме во можност да учиме од Него и, имитирајќи 
го Неговиот живот на добрина и самоодрекување, да Го следиме 
чекор по чекор до небото.“ – 2 Сведоштво, 170.
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Понеделник	 	 	 	 														 		14.	август

2. БОЖЈАТА ЉУБОВ КОН НАС 

а. Објаснете ја комплетноста на планот на спасението. 1 
Коринтјаните 1,30; 2 Коринтјаните 5,19-21.

„Заради спасение на изгубениот свет, Христос се дал Себеси како
жртва на помирување. Тој бил третиран како што ние заслужуваме, 

за да можеме ние да бидеме третирани како што Тој заслужува. Тој бил 
казнет заради нашите гревови во кои Тој немал удел, за да можеме 
ние да се оправдаме со Неговата правда, во која немавме никаков 
удел. Претрпел смрт, која беше наша, за да го примиме животот кој 
беше Негов. ‘Преку Неговите рани ние се исцеливме’ (Исаија 53:5).

Христос бил искушуван во сè, како и ние, и тоа од страна на оној кој 
некогаш верно стоел покрај Него во небесните дворови. Погледнете 
го Божјиот Син во пустината на искушенијата, во време на најголема 
слабост, под налет на најжестоки искушенија. Набљудувајте Го во 
годините на Неговата проповедничка служба, нападнат од секоја 
страна од страна на силите на злото. Погледнете го во Неговата агонија 
на крстот. Сето ова Тој го претрпел поради нас.“ – 8 Сведоштво, 208.209.

б. Кој може да ги искуси благословите на Божјата љубов? Матеј 
11,28; Јован 6,37.

„Доаѓањето кај Христа не бара тежок ментален напор и страдање; 
тоа е едноставно прифаќање на условите на спасението кои Бог 
јасно ги изнел во Неговото Слово. Благословот е бесплатен за сите...

Тогаш можеме, повикувајќи се на име кое е над секое име, 
единственото име дадено на луѓето преку кое човекот може да се 
спаси, да се фатиме за Божјото ветување, велејќи: ‘Господи, прости 
ги моите гревови; ги ставам своите раце во Твојата рака за помош, и 
јас морам да ја добијам или ќе пропаднам. Сега верувам.“ – Selected 
Messages, bk. 1, pp. 333, 334.

„Длабокото чувство за нашата потреба и големата желба за 
работите што ги бараме треба да ги карактеризираат нашите молитви, 
во спротивно тие нема да бидат слушнати. Но ние не треба да се 
измориме и да престанеме со нашите молби бидејќи одговорот не 
сме го добиле веднаш. ‘Царството небесно насила се зема и силните 
го грабаат’ (Матеј 11,12). Под насилство овде се подразбира света 
сериозност која ја покажал Јаков. Ние не треба да се обидуваме да 
предизвикаме интензивни чувства, туку смирено и упорно да ги 
изнесуваме нашите молби пред престолот на благодатта.“ – That I 
May Know Him, p. 272.
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Вторник	 	 	 					 	 	 		15.	август

3. НОВ ЖИВОТ ВО ХРИСТА

а. Кои нови ставови и однесувања стануваат очигледни додека 
веруваме во Исуса? 2 Коринтјаните 5,17; Галатјаните 5,6; 
Филипјаните 2,12.13.

„Верата која нѐ доведува во жив допир со Христа од наша страна 
мора да вклучува врвен приоритет, совршена доверба и целосна 
посветеност. Оваа вера работи преку љубов и ја чисти душата. 
Таа во животот на Христовиот следбеник доведува до вистинска 
послушност на Божјите заповеди; љубовта кон Бога и љубовта кон 
луѓето ќе биде резултатот од живата врска со Христа.“ – Selected 
Messages, bk. 1, pp. 334.

„Ништо освен божествената сила не е во состојба да го обнови 
човечкото срце и да ја исполни душата со Христовата љубов, која 
секогаш ќе се манифестира со љубов кон оние за кои Тој умрел... 
Кога човек ќе се обрати кон Бога, добива нов морален вкус, добива 
нова погонска сила, и тој ги сака работите кои Бог ги сака...

Но оние кои очекуваат дека ќе видат магична промена во нивниот 
карактер без одлучен напор од нивна страна да го надвладеат гревот, 
ќе бидат разочарани. Додека гледаме во Исуса немаме причина да 
се плашиме, немаме причина да се сомневаме дека Тој е во состојба 
да го спаси секој оној кој доаѓа кај Него; но секогаш треба да се 
плашиме нашата стара природа повторно да не добие превласт, 
дека непријателот ќе измисли некоја замка при што повторно ќе 
станат негови заробеници.“ – Selected Messages, bk. 1, pp. 336, 337.

б. Која длабока желба постојано треба да го исполнува срцето 
на секој верник, и како тоа може постојано да влијае на нас? 
Јован 15,4.5.10; Римјаните 6,6.10.11.

„Тоа единство со Христа, еднаш воспоставено, мора да се 
одржува... Тоа не е никаков случаен допир, никаква минлива врска... 

Да се биде во Христа значи постојано да се прима Неговиот Дух, 
значи да се живее живот на безусловна преданост на Неговата 
служба.“ – Копнежот на вековите, 525 (676).

„Ако правилно се служите со својата волја, може да се случи 
целосна промена во вашиот живот. Ако својата волја му ја потчините 
на Христа, ќе се соедините со силата која е над сите поглаварства 
и власти. Ќе имате сила одозгора да останете постојани и така со 
постојано покорување на Бога ќе бидете оспособени да живеете нов 
живот, живот на вера.“ – Патот кон Христа, 48.
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Среда	 	 	 															 	 	 			16.	август

4. РАСТЕЊЕ ВО БЛАГОДАТТА

а. Кога срцето се предава на Христа во молитва за Негово 
просветлување, каква промена се случува во карактерот? 
Галатјаните 5,22.23; Псалм 119,18.

_______________________________________________________________________

„Гледајќи, ние се менуваме; и додека размислуваме за 
совршенството на божествениот модел, ќе посакаме повторно да се 
трансформираме и да бидеме обновени според сликата на Неговата 
чистота. Трансформацијата во карактерот настапува преку верата во 
Божјиот Син, а детето на гневот станува Божјо дете. Тој преминува од 
смрт во живот; станува духовен и проникнува во духовните работи. 
Божјата мудрост го просветлува неговиот ум, и тој ги согледува 
чудесните работи содржани во Неговиот закон. Кога човекот бива 
обратен од вистината, делото на трансформацијата на карактерот 
продолжува. Тој прима поголема способност за разбирање. 
Станувајќи човек на послушност кон Бога, тој го има Христовиот ум и 
Божјата волја станува негова волја.“ – Selected Messages, bk. 1, pp. 338.

б. Зошто срцето кое е отворено за проучување и размислување 
на Библијата и Духот на пророштвото е важен фактор во овој 
процес? Псалм 119,24-27.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Во опасност се наоѓаат не само оние кои отворено ги отфрлаат 
сведоштвата или кои се сомневаат во нив. Да се занемарува 
светлината значи да ја отфрлиш.“ – 5 Сведоштво, 680.

„Псалмистот вели: ‘Твоето слово е светилник на нозете мои и 
светлина за патеката моја’ (Псалм 119,105). Но тоа не е случај кога не 
го отвораме и не го читаме.“ – The Review and Herald, January 4, 1881.

„Гледајќи постојано на Исуса со окото на верата ние стануваме 
посилни. Бог ќе му даде најдрагоцени откровенија на својот гладен 
и жеден народ. Таквиот ќе увиди дека Христос е личен Спасител. Кога 
се хранат со Неговата Реч, луѓето увидуваат дека таа е дух и живот. 
Речта ја уништува вродената земна природа и дава нов живот во 
Исуса Христа. Светиот Дух доаѓа како Утешител на душата. Со помош 
на Неговата благодат што преобразува, во ученикот се репродуцира 
Божјиот лик и тој станува ново создание. Љубовта доаѓа на местото 
на омразата, а срцето станува слично на Бога. Тоа значи да се живее 
‘од секој збор што излегува од Божјата уста’ (Матеј 4,4). Тоа значи да 
се јаде Лебот што слегува од Небото.“ – Копнежот на вековите, 391.
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Четврток             17. август
5. РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СВЕТЛИНАТА
а. Која е најитната потреба на овој мрачен свет? Матеј 5,14-16.

„Привилегија на секој човек е да стане жив канал преку кој Бог 
ќе може да комуницира со светото богатството на Својата милост, 
недостижното Христово богатство. Христос ништо не сака толку 
многу колку човечките орудија кои на светот ќе му го претстават 
Неговиот карактер и Неговиот Дух. На светот ништо не му е толку 
потребно колку манифестација на љубовта на Спасителот која ќе се 
покаже преку луѓето. Целото небо чека живи канали преку кои ќе 
може да се излева свето масло за да биде радост и благослов за 
човечките срца.“ – Христовите очигледни поуки, 419. 

б. Што треба да биде во фокусот на нашиот живот, и какви 
резултати ќе бидат постигнати на тој начин? Галатјаните 2,20; 
Исаија 60,1-3.

„Да се пребива во Христа значи да се изберат само Христовите 
склоности, така што Неговите интереси стануваат твои. Остани 
во Него, како би можел да бидеш и да го правиш само она што 
Тој сака. Ова се условите кои мораш да ги исполниш ако сакаш да 
бидеш Негов ученик, и доколку не ги почитуваш, никогаш нема да 
пронајдеш мир.“ – Selected Messages, bk. 1, p. 110.

„Преку Светиот Дух, Божјата реч станува светлина која се претвора 
во преобразувачка сила во животот на примателот. Всадувајќи ги во 
нивните срца начелата на Божјата реч, Светиот Дух кај луѓето развива 
божествени особини. Светлината на Неговата слава, Неговиот 
карактер, треба да заблеска во Неговите следбеници.“ – Христовите 
очигледни поуки, 414.

Петок	 	 	 	 	 														 		18.	август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Објасни ја неповолната ситуација во која се наоѓа човечкиот 
род, и што може да се направи во врска со тоа?

2. Зошто повремената врска со Христа не е доволна?
3. Што би му кажале на еден човек кој е разочаран во Евангелието?
4. Каква улога Библијата и Духот на пророштвото имаат во 

нашето посветување?
5. Објасни како твоето влијание може да стане извор на 

освежување за другите?



46 Библиски лекции - Јули - Септември 2017.

9.	лекција		 	 	 	 												 			Сабота,	26.	август	2017.

Подготовка
„Трудете се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да 

Го види Господа.“ - Евреите 12,14.

„Дали со своите разговори и со светиот живот им докажуваме 
на оние кои се околу нас дека ја очекуваме величествената појава на 
нашиот Господ и Спасител Исус Христос.“ – Рани списи, 111.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 5 Сведоштво, 217-228, 743-746.

Недела	 	 	 	 				 	 		20.	август

1. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ВООБИЧАЕНИТЕ СТАПИЦИ

а. Која опасна лага таканаречениот религиозен свет денес сѐ 
повеќе ја научува, и како Писмото ја побива? Јаков 2,14.20-22. 
24.

„Од проповедалниците денес се изговараат зборовите: ‘Верувајте, 
само верувајте. Имајте вера во Христа; немате никаква обврска кон 
древниот закон, само верувајте во Христа’. Колку ова се разликува од 
зборовите на апостолот кој изјавува дека верата без дела е мртва.“ 
– Faith and Works, p. 89.

„Желбата за една лесна вера која не бара никаков напор, 
самосовладување, ниту пак раскинување со лудостите од овој свет, 
ја направила науката за верата и самата вера, популарна доктрина; 
но што кажува Божјото Слово?... (Јован 2,14.21.22.24).

Сведоштвото на Божјото Слово е спротивно на ова лажно учење 
за верата без дела. Да се бара небесна наклоност, а да не се 
исполнуваат условите под кои е понудена милоста  - тоа не е вера, 
туку дрскост; зашто вистинската вера има свој темел во ветувањата 
и во прописите на Светото писмо. 

Нека никој не се лаже верувајќи дека може да стане свет додека 
намерно престапува еден од Божјите услови. Гревот што свесно го 
правиме го замолкнува гласот на Светиот Дух и ја одделува душата 
од Бога. ‘Гревот е беззаконие’ - престап на законот. А ‘секој што 
греши,  (го престапува законот), не Го видел, ниту Го познал’ (1. 
Јованово 3:4, 6).“ – Големата борба, 472.
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Понеделник	 	 	 	 															 			21.	август

2. ВИСТИНСКО ПРИФАЌАЊЕ НА ПЛАНОТ НА 
СПАСЕНИЕТО

а. Кои се првите чекори кон вистинското спасение? Дела 2,37.38; 
Римјаните 5,1.

„Додека го гледаме Божјото Јагне на крстот на Голгота, на нашиот 
ум почнува да му се открива тајната на откупувањето и Божјата 
добрина почнува да нè води на покајание. Умирајќи за грешниците, 
Христос покажал несфатлива љубов; и додека грешникот ја согледува 
таа љубов, истата го омекнува неговото срце, влијае врз умот и 
душата ја прави понизна.“ – Патот кон Христа, 26.27.

„Во покајанието е вклучена жалост поради гревот и одвојување 
од него. Ние нема да го отфрлиме гревот ако не ја увидиме неговата 
расипаност; сè додека нашето срце не се откаже од него, нема да 
има никаква вистинска промена во нашиот живот.“ – Патот кон 
Христа, 23.

б. Која важна вистина е од пресудна важност за Христовите 
следбеници? Евреите 12,14; 1 Петрово 1,13-16.

_______________________________________________________________________

„Светост е согласност со Божјата волја.“ – 5 Сведоштво, 743.
„Кога грешникот обратувајќи се ќе најде мир со Бога преку крвта 

на помирувањето, тогаш само што започнал христијанскиот живот. 
Сега тој треба да ‘дојде до совршенството’, да порасне ‘до мера 
на возраста на Христовата полнота’ (Ефесјаните 4:13).“ – Големата 
борба, 472.

„Преку Христовите заслуги и Неговата правда која ни се припишува 
преку вера, треба постојано да го усовршуваме својот христијански 
карактер. Наша задача за секој ден и секој миг е изразена во 
зборовите на апостол Павле: ‘Имајќи Го пред очи Зачетникот и 
Довршителот на верата – Исус’ (Евреите 12,2)... 

Откривањето на Божјата љубов, Неговата милост и добрина и 
делувањето на Светиот Дух кој го просветлува и обновува нашето 
срце, преку верата нѐ доведува во тесна врска со Христа. Имајќи 
толку јасна претстава за Неговиот карактер, ние ќе бидеме во 
состојба да ги распознаеме мајсторските измами на сатаната...

Браќа и сестри, додека го гледаме сето ова ние се менуваме. 
Размислувајќи за љубовта на небесниот Отец и нашиот Спасител, 
набљудувајќи го совршенството на Божјиот карактер и барајќи ја со 
вера Христовата правда, ние ќе се трансформираме во истиот лик.“ 
– 5 Сведоштво, 744.
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Вторник	 	 	 					 	 	 		22.	август

3. ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ

а. Кој е Божјиот план за нас во нашата подготовка да се сретнеме 
со нашиот Господ во мир? Матеј 5,48; Псалм 101,2.

_______________________________________________________________________

„Додека Христос го чисти светилиштето, верниците на земјата 
треба внимателно да го разгледаат нивниот живот, и нивниот 
карактер да го споредат со мерилото на правдата. Кога ќе ги видат 
нивните недостатоци, тие треба да побараат помош од Божјиот 
Дух да ги оспособи да имаат морална сила да се спротивстават 
на искушенијата на сатаната, и да го достигнат совршенството 
на стандардот. Тие можат да бидат победници токму над она 
искушение кое им се чини премногу силно за да може човекот 
да го поднесе; бидејќи божествената сила мора да се соедини со 
човечките напори.“ – Reflecting Christ, p. 296.

„Против вкоренетите гревови треба да се бориме и да ги 
победиме. Непожелните црти на карактерот, без разлика дали 
се наследени или негувани, треба да се земат одделно и да се 
споредат со големото правило на праведноста, и во светлината која 
се рефлектира од  Божјата реч, истите треба да се отфрлат и победат 
преку Христовата сила.“ – Christian Education, p. 113.

б. Зошто треба да се стремиме кон совршенство одејќи во 
светлината на Божјата откриена волја? 1 Коринтјаните 9,24.25; 
Филипјаните 3,12-14.

_______________________________________________________________________

„Да одиш во светлина значи да донесеш одлука дека ќе планираш, 
дека ќе се послужиш со силата на волјата во искреното настојување 
да го претставиш Христа со убавината на својот карактер. Тоа значи 
да се отфрли секоја намуртеност. Ти денес треба да бидеш задоволен 
што можеш да кажеш: ‘Јас сум Божјо дете.’ Дали гледајќи на Исуса, 
дали преку гледање се менуваш во Неговиот лик? Да одиме во 
светлина значи да напредуваме и да се развиваме во духовните 
дострели.“ – Sons and Daughters of God, p. 200.

„Без оглед на грешките или пропустите од минатото, ние можеме 
со Божја помош да се издигнеме над нив.“ – The Ministry of Healing, 
p. 516. 

в. Што им е ветено на оние кои копнеат за вистинска морална 
правда? Ефесјаните 3,16; Матеј 5,6.

_______________________________________________________________________
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Среда	 	 	 	 															 	 			23.	август

4. СЕРИОЗНА СИЛА ЗА НАШАТА ИТНА ПОТРЕБА 

а. Како единствено можеме да бидеме оспособени да опстанеме 
во завршната борба? Еремија 15,16.

_______________________________________________________________________

„Само оние кои го утврдиле умот со библиските вистини ќе можат 
да се одржат во последниот голем судир.“ – Големата борба, 593.594.

б. Како поголемата посветеност во нашите побожни навики 
подобро да ја запознаеме Божјата волја може да ни биде од 
корист? 1 Јованово 5,14; Псалм 119,129-131.

_______________________________________________________________________

„Сведоштвата не се читаат и не се ценат. Бог ви говореше. 
Од Словото и од сведоштвата зрачеше светлина, но и двете 
се омаловажуваат и запоставуваат. Резултатот е очигледен во 
недостаток на чистота и посветеност и искрена вера меѓу нас.

Секој во своето срце нека си го постави прашањето: ‘Како 
западнавме во ваква состојба на духовна слабост и раздор? Зарем 
не го навлековме врз себе Божјиот гнев, бидејќи нашите постапки 
не соодветствуваат со нашата вера?“ – 5 Сведоштво, 217.

„Чувајте се да не ја занемарите тајната молитва и проучувањето 
на Божјото Слово. Ова е вашето оружје против оној кој сака да 
го попречи вашиот напредок кон небото. Првото занемарување 
на молитвата и проучувањето на Библијата го олеснува второто 
занемарување.“ – Messages to Young People, p. 96.

в. Зошто е од клучна важност да покажеме сесрдна, сто 
процентна послушност на Божјата волја, јасно откриена во 
пишана форма од страна на Вдахновението? Јаков 1,21-25.

_______________________________________________________________________

„Сатаната мнозина наведува да веруваат дека Бог го превидува 
неверството во малите нешта од животот. Но, со Својата постапка... 
Господ покажува дека Тој во никој случај не го одобрува ниту го 
трпи злото. Сите што се трудат своите гревови да ги оправдаат или 
прикријат и што дозволуваат тие да останат во небесните книги 
неисповедани и непростени, ќе бидат  совладани од сатаната.“ – 
Големата борба, 620. 

„Бог силно работи за оние кои Му се верни и кои Неговото Слово 
го прифаќаат без расправање или сомнеж.“ – 4 Сведоштво, 164.
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Четврток	 	 	 	 				 	 		24.	август

5. ПОДЛОЖНИ НА ЧИСТЕЊЕ

а. Објаснете го процесот на посветување? 1 Јованово 3,1-3; 
Евреите 5,12-14; 6,1.

„Послушноста на човекот може да се усоврши единствено со 
Христовата праведност, која со својот божествен мирис го исполнува 
секој чин на послушност. Христијанинот од своја страна е должен 
истрајно да победува секој свој недостаток...

Од ден на ден Бог постојано ги посветува и ги облагородува луѓето, 
но и човекот мора да соработува со Него, трудејќи се истрајно кај себе 
да развива добри навики... Спасителот секогаш е подготвен да ја чуе 
и да ја прими молитвата на скршеното срце, и кај Неговите верници 
постојано ќе се умножуваат милоста и мирот. Тој со задоволство им 
ги дава благословите, толку неопходни во нивната борба против 
злото на кое постојано се изложени.“ – Делата на апостолите, 532.

б. Зошто е мошне важно во својата тврдоглавост да не се 
спротивставуваме на овој процес? Ефесјаните 4,30. 

„Првиот отпор на молбите на Духот го подготвува патот за вториот 
отпор. На тој начин срцето отврднува, а совеста отапува.

Од друга страна, секое спротивставување на искушението го 
прави спротивставувањето полесно. Секое самоодрекување го 
прави самоодрекувањето полесно. Секоја победа го подготвува 
патот за нова победа. Секое спротивставување на искушението, 
секое самоодрекување, секоја победа над гревот претставува семе 
кое се сее за вечен живот.“ – Messages to Young People, p. 96.97.

Петок	 	 	 	 															 	 			25.	август

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Која лажна идеја многуте таканаречени христијани ги води во 
претпоставка?

2. Како можам да препознам дали моето ниво на покајание е 
премногу плитко?

3. Како можам да бидам сигурен дека Бог е навистина подготвен 
да ми помогне да ги победам своите недостатоци?

4. Колку време поминувам со Сведоштвата во споредба со 
другите книги? 

5. Објасни го методот со кој Бог нѐ поттикнува да сееме семе за 
вечен живот?
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Сабота, 2. септември 2017.

Дар во првата сабота 
за седиште на мисијата 

во Фиџи
Република Фиџи е група на вулкански 

острови во Јужниот Пацифик, околу 4.450 
километри југозападно од Хонолулу и 1.770 
километри северно од Нов Зеланд. Од 332 
острови кои го формираат архипелагот, 
околу 106 се постојано населени. За Фиџи 
е карактеристична тропската клима, како 
и песочните плажи, бујната вегетација, 
изобилство од овошје, зеленчук и коренасти 
култури. Проценка е дека Фиџи има 903.207 
жители, составени од изворни Фиџијци (Итаукеи) – 
претежно со мешавина на Малезијци и Полинезијци (56,8%), потоа Индо-
Фиџијци (45%), и други раси (7%). Официјален јазик е англискиот. Повеќето 
жители зборуваат и фиџиски и хинду јазик. Во минатото Фиџи бил познат по 
канибализам, практикуван од страна на племенските водачи, како симбол 
на супериорност. Зората на христијанската ера во Фиџи била обележана 
со доаѓањето на Веслиевите мисионери во 1835. година. Брзото ширење 
на Евангелието целосно ги искоренило злите практики на канибализмот и 
вештерството. Денес, повеќето население е христијанско, 45% протестанти, 
27,9% Хинду, 10,4% други христијани, 9,1% католици, 6,3% исламисти, 0,3% 
сики, а 0,8% се нерелигиозни. 

Пораката на реформацијата стапила на нашите брегови во 1974. година 
кога мисионерите посетиле и крстиле четири души. Во 1997. година 
делото било возобновено и уште 30 души се крстија. Растот продолжува. 
Иако овдешните верници се сиромашни во овоземни добра, пред нив е 
предизвикот да го шират Евангелието и да допрат до новите заинтересирани 
души во планините, градовите и оддалечените острови.

Во 1995. година купивме земјиште од околу 2,5 декари и на него 
изградивме мала просторија каде во моментов одржуваме богослужби. 
Имајќи во предвид дека нашето членство расте, нашата најголема очајна 
потреба во овој момент е молитвен дом за богослужба со канцелариски 
простор за нашето седиште и за дистрибуција на литературата. Искрено се 
молиме Господ да ги допре вашите срца и да одговорите на нашите потреби 
овде во Фиџи. Вашите великодушни дарови секако ќе бидат благословени, 
така што нашето седиште ќе може да стои како споменик во слава на Бога. 
„Давајте и ќе ви се даде: мерка добра, набиена, натресена и преполна ќе ви 
дадат в пазуви; зашто со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери“ (Лука 
6,38). Однапред ви благодариме за вашата великодушност. 

Вашите браќа и сестри од мисијата во Фиџи
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10.	лекција		 					 	 				Сабота,	2.	септември	2017.

Работа за Господарот
„Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое 

создание. “ – Марко 16,15.

„Оние кои Го чекаат Господа, ја чистат својата душа со покорување 
на вистината. Стражарејќи будно, тие истовремено и вредно 
работат. Бидејќи знаат дека Господ е пред вратата, нивната ревност 
е оживеана да соработуваат со божествените претставници, 
залагајќи се за спасение на душите.“ – Копнежот на вековите, 489 (634).

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 2 Сведоштво, 189-199.
        6 Сведоштво, 404-410.

Недела	 	 	 	 								 				 		27.	август

1. СОРАБОТНИЦИ СО ГОСПОДАРОТ НАД ГОСПОДАРИТЕ

а. Врз основа на што секој христијански верник, без разлика дали 
е машко, женско, во брак, самец, богат, сиромашен, на било 
која возраст или етничка припадност, е официјално овластен 
и задолжен да сведочи за својот Господ и Учител Исус Христос? 
Јован 15,16; Галатјаните 3,27.28.

_______________________________________________________________________

„’Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое 
создание’ (Марко 16:15). Не се сите повикани да бидат проповедници 
или мисионери во вообичаената смисла на зборот; но сите можат 
да бидат Христови соработници во објавувањето на ‘радосната вест’ 
на своите ближни. Заповедта им е упатена на сите, големи и мали, 
учени и неучени, стари и млади.“ – Воспитување, 264.

„Додека размислувам за градовите во кои толку мала работа е 
направена, во кои има илјадници луѓе кои треба да се предупредат 
за скорото доаѓање на Спасителот, чувствувам силна желба да ги 
видам мажите и жените како во силата на Светиот Дух и исполнети 
со Христовата љубов излегуваат на работа за душите кои гинат.“ – 
Евангелизам, 69.

б. Која група исто така е вклучена и има посебна улога во завршното 
дело на евангелието? 1 Јованово 2,14 (последен дел).
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Понеделник	 	 	 	 														 		28.	август

2. ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОРАКАТА ЗА ДЕНЕШНО ВРЕМЕ

а. Каква посебна важност има „вечното евангелие“ во нашето 
време? Проповедник 12,13.14; Откровение 14,6.7. 

_______________________________________________________________________

„Објавувањето на судот е најава дека второто Христово доаѓање е 
пред вратата. И оваа објава се нарекува вечно евангелие. Според тоа, 
проповедањето на второто Христово доаѓање, објавата на неговото 
наближување, е прикажано како суштински дел на евангелската 
порака.“ – Христовите очигледни поуки, 227.228.

б. Наведете еден фактор кој е тесно поврзан со адвентната 
порака, а всушност ни помага подобро да ја разбереме? 
Римјаните 12,1; 1 Солунјаните 5,23.

_______________________________________________________________________

„Здравствената реформа е една гранка од големото дело која 
треба да подготви луѓе за доаѓањето на Господ. Таа е тесно поврзана 
со пораката на Третиот ангел, како што раката е поврзана со телото.“ 
– Counsels on Health, pp. 20, 21.

„Евангелието и здравствено-мисионерското дело треба да 
напредуваат заедно. Евангелието треба да се поврзе со принципите 
на вистинската здравствена реформа... Ние треба да им ги изнесуваме 
на луѓето принципите на здравствената реформа, правејќи сѐ што е 
во наша моќ да ги осведочиме мажите и жените за неопходноста на 
овие принципи и за потребата од нивно спроведување во живот.“ – 
Counsels on Diet and Foods, p. 442.

в. Што ги тера верниците да ја шират прекрасната порака на 
спасението? 2 Коринтјаните 5,14.15.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Љубовта кон Исуса ќе ја покажеме со желбата да работиме како 
што Тој работеше на благослов и на воздигнување на човештвото. Таа 
желба предизвикува љубов, нежност и сочувство за сите суштества 
за кои се грижи нашиот небесен Отец....

Кога некој ќе дојде кај Христа, во неговото срце се раѓа желба 
да им каже на другите каков скапоцен пријател стекнал во Христа. 
Спасоносната и посветена вистина не може да остане затворена во 
неговото срце.“ – Патот кон Христа, 77.78.
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Вторник	 	 	 														 	 		29.	август

3. ИСПРАЗНЕТИ ЗА ДА БИДЕМЕ НАПОЛНЕТИ

а. Кое предупредување е од особено значење за нас кои живееме 
во последните денови? 1 Солунјаните 5,1.2.6-8.

„Да не бидеме затечени како спиеме на стража. Никој да не каже 
во своето срце или со своите дела: ‘Господарот мој уште за долго 
време нема да дојде’. Нека пораката за Христовото скоро доаѓање 
одекне со сериозни зборови на предупредување. Ајде насекаде 
да ги убедиме луѓето и жените да се покаат и да бегаат од гневот 
што доаѓа. Ајде да ги разбудиме на итна подготовка; бидејќи малку 
знаеме за она што е пред нас. Нека проповедниците и членовите 
лаици излезат во зрелите полиња.“ – Maranatha, p. 106.

„Љубовта е темел на побожноста. Независно од тоа што зборува, 
никој нема чиста љубов кон Бога ако не покажува несебична љубов 
кон својот брат. Меѓутоа, љубов не се стекнува само со обид да ги 
љубиме другите. Неопходно е Христовата љубов да се всели во нашето 
срце. Кога нашето ‘јас’ целосно ќе се изгуби во Христа, љубовта ќе 
се појави спонтано, без ние да бидеме свесни за тоа. Тогаш, кога 
во нашето срце постојано ќе се јавува желба да им помогнеме на 
ближните, и кога на нашето лице ќе се покаже небесната светлина 
што ја исполнува нашата душа, ние постигнуваме совршенство на 
христијанскиот карактер.“ – Христовите очигледни поуки, 384.

б. Што треба да направиш ако искрено чувствуваш дека не си 
толку воодушевен со оваа порака, како што знаеш дека би 
требало? 1 Јованово 4,20.21; Откровение 2,2-5; 3,18.19.

„Нам ни е потребна пораката упатена до црквата во Лаодикија. Ја 
оставивте својата прва љубов, а владее духот на тврдост, студенило и 
недостаток на сочувство – освен за неколкумина кои ви се омилени. 
Ние треба да ги бараме и спасуваме оние што се изгубени.“ – 
Manuscript Releases, vol. 9, p. 61.

„Вратете се на првото искуство, кога вашата душа била исполнета 
со љубов кон Христа. Негувајте во своето срце послушност на верата 
која работи преку љубовта и ја чисти душата. Послушноста на 
Божјиот закон ги прави луѓето чисти, свети и неизвалкани...

О, кога во нашиот народ би можело да се види длабоко и темелно 
дело на покајание и реформација! О, кога тие би паднале на Карпата 
и би се разбиле.“ – The Review and Herald, March 24, 1903.

„Постои надеж за сите оние кои ќе ја слушнат  вистината и ќе се 
покајат за своите зли дела.“ – Manuscript Releases, vol. 11, p. 216. 
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Среда	 	 	 																 	 	 			30.	август

4. БОЖЈАТА СЛАВА СЕ ОТКРИВА
 

а. Каков повик ни се упатува во овој час, и како треба да 
одговориме на него? Исаија 56,1-8.

„(Господ) денес ја повикува Неговата црква на земјата да се 
разбуди од летаргијата во која сатаната се обидувал да ја вовлече, 
и да го исполни своето од небо одредено дело за просветлување на 
светот...

Светот денес има голема потреба од откровението на Исуса Христа 
во лицето на Неговите светии. Бог очекува Неговиот народ да стои 
пред светот како свет народ. Зошто? Бидејќи во светот има такви 
кои треба да бидат спасени со светлината на Евангелската вистина; 
и додека црквата ја објавува веста на вистината која треба да ги 
повика луѓето да излезат од темнината во Божјата чудесна светлина, 
животот на нејзините членови треба да сведочи за вистинитоста на 
објавената порака.“ – The Review and Herald, March 31, 1910.

б. Опишете ги Христовите методи на работа за спасување на 
душите. Лука 14,23; Јован 4,27. 

„Господ сака Неговото слово на благодатта да ѝ се објави на секоја 
душа. 

Во голема мера тоа може да се постигне со личен труд. Со таа 
метода се служел и Христос. Неговото дело во најголема мера се 
состоело од разговор со поединци. Тој верно се залагал и тогаш кога 
пред себе имал само една душа. Преку таа една душа често пораката 
им се пренесувала на илјадници други.“ – Христовите очигледни 
поуки, 229.

в. Каков дух ни е потребен во работата за Бога? Дела 10,38; 2 
Коринтјаните 12,15.

„Проучувајте ја Христовата дефиниција на вистински мисионер: 
‘Кој сака да врви по Мене, нека се одрече од себе, и нека го земе 
крстот свој и нека оди по Мене’ (Марко 8:34). Да се следи Христос, 
како што тоа е наведено во овие зборови, не значи претворање 
ниту фарса. Исус очекува Неговите Ученици да го следат, одејќи по 
Неговите стапки, да поднесуваат како што Тој поднесувал, страдајќи 
како што Тој страдал и да победуваат како што Тој победувал. Тој 
грижливо очекува да види дали Неговите следбеници ќе откриваат 
дух на самопожртвуваност.“ – 8 Сведоштво, 209.
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Четврток	 	 	 	 														 		31.	август

5. ОГРОМНА ПРИВИЛЕГИЈА
а. Како секој од нас може да соработува  во спасување на душите, 

и која треба да биде нашата најсрдечна желба и молитва? 
Римјаните 10,13-17; Лука 11,13.

„Потребна е поголема сериозност во Христовото дело. Свечената 
порака на вистината треба да се објави со ревност која ќе ги импресионира 
неверниците дека Бог учествува во нашите напори, дека Севишниот е 
нашиот извор на сила.“ – Евангелизам, 697.  

„Видов дека умовите на мнозина при читање на други возбудливи 
книги се одвраќаат од сегашната вистина и престануваат да ја љубат 
светата Библија; други се исполнети со немир и грижи за тоа што ќе јадат, 
пијат и во што ќе се облечат. Некои од нив сметаат дека Господовото 
доаѓање е сѐ уште далеку. Времето се продолжи неколку години повеќе 
отколку што тие очекувале; па со тоа мислат дека уште многу години ќе 
се продолжува и на тој начин нивните мисли се одвраќаат од сегашната 
вистина и се обраќаат кон светот. Видов дека сето ова е многу опасно, затоа 
што кога духот е обземен со други работи, сегашната вистина бледнее и 
исчезнува и на нашите чела нема место за печатот на живиот Бог. 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.

Драги мои браќа и сестри, нека Божјите заповеди и сведоштвото на 
Исуса Христа ви бидат секогаш на ум и нека од него ги истиснат сите 
световни мисли и грижи. Размислувајте за тоа и кога легнувате и кога 
станувате. Со својот живот и постапките сведочите за доаѓањето на Синот 
Човечки. Времето на запечатување е многу кратко и наскоро ќе заврши.“ 
– Рани списи, 58.  

Петок	 	 	 	 	 										 				1.	септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто никој нема изговор да не учествува во споделувањето на 
сегашната вистина со другите?

2. Што треба да разбереме под поимот „вечно Евангелие“?
3. Зошто лаодикејската порака ни е потребна тогаш кога 

прозелитизмот (преобратување на луѓе од други верски 
заедници) е надвор од мода?

4. Поради што светот се сомнева во вистинитоста на нашата порака? 
5. Кои мисли можам да ги отфрлам надвор од мојот ум за да 

направам повеќе место за вистината?
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11.	лекција		 	 	 				Сабота,	9.	септември	2017.

Божја мудрост во одредување 
на времето  

„Господ нема да задоцни со Своето ветување, како што некои 
мислат за бавењето; но долго време трпи, бидејќи не сака да загине 

некој, туку сите да се покаат.“ – 2 Петрово, 3,9.

„Вистина е дека времето е продолжено подолго отколку што ние 
очекувавме во првите денови на оваа порака. Нашиот Спасител не се 
појави кога Го очекувавме. Но, дали Божјото Слово изневери? Воопшто 
не! Треба да запомниме дека Божјите ветувања и закани се условни.“ – 
Евангелизам, 523.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Selected Messages, bk. 1, pp. 185–192. 
                                                         Рани списи, 56–58, 69–73, 111–114.

Недела	 	 	 	 								 				3.	септември

1. БОЖЈО СОЖАЛУВАЊЕ

а. Објаснете ја Божјата цел за секое човечко суштество, што го 
создал? 1 Тимотеј 2,3-6.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Господ е долготрпелив, не сака некој да загине; но Неговото 
трпение има граница, и кога таа граница ќе се премине, друго време 
на милост повеќе нема да има. Неговиот гнев ќе се распали така што 
повеќе нема да има лек.“ – The Youth’s Instructor, March 28, 1905.

б. Зошто Бог не му дозволил на Израелскиот народ директно да 
завладее во ветената земја? Евреите 3,7-11.

_______________________________________________________________________

„Бог не предвидел Неговиот народ Израел четириесет години 
да талка во пустината. Тој ветил дека ќе ги одведе директно во 
Хананската земја и дека таму ќе насели свет, здрав и среќен народ. 
Меѓутоа, оние на кои најпрвин им било проповедано не влегле 
‘поради неверието’ (Евреите 3,19).“ – Евангелизам, 523. 
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Понеделник	 	 	 								 				4.	септември

2. ПРИЧИНИ ЗА ПРИВИДНО ОДЛАГАЊЕ 

а. Со каква опасност се соочуваме денес, како верници? Евреите 
3,12.13.

„Полни четириесет години неверството, мрморењето и бунтот го 
одвојувале древниот Израел од Хананската земја. Истите гревови го 
одложуваат влезот на денешен Израел во небесниот Ханан. Во ниту 
еден случај Божјите ветувања не изневериле. Неверството, љубовта 
кон светот, непосветеноста и раздорите меѓу оние кои се сметале за 
Божји народ нѐ задржале толку многу години во овој свет на грев и 
јад.“ – Евангелизам, 524. 

б. Зошто изгледа дека Господ го одлага своето доаѓање? 2 
Петрово 3,9.

„Долгата мрачна ноќ е тешка и мачна, но утрото се одлага заради 
милост, затоа што ако Господарот дојде, мнозина ќе се најдат  
неподготвени. Причината за толку долгото одлагање е во тоа што 
Бог не сака Неговиот народ да пропадне.“ – Евангелизам, 522. 

„Од милост кон светот, Исус го одлага Своето доаѓање, за 
грешниците да имаат можност да го слушнат предупредувањето и 
во Него да побараат засолниште пред да се излее Божјиот гнев.“ – 
Големата борба, 458. 

в. Кој е во состојба да растера голем дел од духовниот мрак кој ја 
обвиткува нашата планета? 2 Петрово 3,11.12; 1 Коринтјаните 
15,34.

„Господ во својата сомилост се обидува да го просветли разумот 
на оние кои сега талкаат во темнината на заблудата. Тој го одлага 
својот суд над непокајаниот свет, со цел Неговите светлоносци да 
ги пронајдат и спасат изгубените.“ – The Review and Herald, March 31, 
1910.

г. Како можеме да го забрзаме Христовото доаѓање? 2 
Коринтјаните 5,20; Матеј 24,14.

„Проповедајќи го евангелието по светот, ние сме во можност да го 
забрзаме доаѓањето на Господа. Ние не треба само да го очекуваме, 
туку и да го забрзаме доаѓањето на Божјиот ден.“ – Копнежот на 
вековите, 488 (633). 
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Вторник	 	 	 								 										5.	септември
    

3. ДОПОЛНИТЕЛНА СИЛА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА 
НАСТАНИТЕ
 

а. Како проповедањето на Евангелието ќе ја достигне својата 
кулминација во последните денови? Захарија 10,1; Јоил 2,23.

_______________________________________________________________________

 „Големото дело на евангелието нема да се заврши со помала 
манифестација на Божјата сила од онаа што го одбележала неговиот 
почеток. Пророштвата што се исполниле со излевањето на раниот 
дожд во почетокот на евангелието пак ќе се исполнат со позниот 
дожд и при неговото завршување.“ – Големата борба, 611.612. 

б. Што уште треба да се придодаде на доцниот дожд – излевање 
на Божјиот Дух без мерка? Јоил 2,17.18; Дела 3,19.20.

_______________________________________________________________________

„Видов дека во ‘освежувањето’ ќе учествуваат само оние што 
ќе го победат и отстранат секој вкоренет грев: гордост, себичност, 
љубов кон светот и секој лош збор и постапка. Заради тоа мораме сѐ 
повеќе да се приближуваме кон Господа и сесрдно да настојуваме 
да ја извршиме неопходна подготовка која ќе ни овозможи да 
опстанеме во борбата во денот Господов. Сите да имаме на ум дека 
Бог е свет и дека никој со исклучок на светите битија не може да 
престојува во Негово  присуство.“ – Рани списи, 71. 

„Срцето мора да се испразни од секоја валканост и да се очисти 
за да биде подготвено за пребивањето на Духот. Признавањето и 
раскинувањето со гревот, искрената молитва и предавањето на Бога, 
тоа учениците ги подготвило за излевањето на Светиот Дух на денот 
на Педесетницата. Истата работа, само во поголема мера, мора да 
се направи и сега.“ – Testimonies to Ministers, p. 507.

„Секој работник треба срдечно да му се моли на Бога за крштавање 
со Духот. Треба да се организираат посебни групи заеднички да 
бараат посебна помош за небесна мудрост, за да знаат како мудро 
да планираат и извршуваат. Особено луѓето треба да се молат Бог да 
ги крсти Неговите мисионери со Светиот Дух.

Присуството на Духот ќе им даде таква сила на Божјите работници 
во прикажувањето на вистината каква што не можат да им дадат 
никакви почести и славата на овој свет. Духот ни дава сила која ја 
поддржува душата која настојува и се бори во секоја неволја, среде 
непријателски расположените роднини, омразата на светот и свеста 
за сопственото несовршенство и грешки.“ – 8 Сведоштво, 22. 
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Среда	 	 	 	 								 	 				6.	септември
4. СЕЗНАЈНИОТ НАЈДОБРО ЗНАЕ

 
а. Дури и кога напредуваме во познавањето на Бога, кои 

информации Тој со право може да ги сокрие од нас, и зошто? 
Дела 1,6.7.

„Бог не ни го открил времето кога оваа порака ќе дојде кон својот 
крај, ниту кога ќе заврши времето на милоста... Да не се обидуваме 
да го дознаеме она што се чува во тајност во советите на Семоќниот.“ 
– Selected Messages, bk. 1, p. 191.

„Божјиот народ никогаш повеќе нема да добие порака која ќе 
се базира на време. Ние не треба да го знаеме точното време на 
излевањето на Светиот Дух или за Христовото доаѓање...

Господ ми покажа дека пораката мора да се шири и дека не треба 
да се врзува за времето; бидејќи времето никогаш повеќе нема 
да биде пробен тест. Видов како некои ги зафаќа лажна возбуда, 
која произлегува од проповедањето на времето, дека пораката на 
третиот ангел може да стои на сопствените темели и дека не и е 
потребно време за да зајакне, и дека ќе напредува со голема сила, 
дека ќе го изврши своето дело и ќе биде прекината во правда.“ – 
Selected Messages, bk. 1, p. 188.

б. Зошто по ова прашање треба да бидеме задоволни од Божјата 
мудрост? Второзаконие 29,29.

„Проповедањето на определено време за судот во времето на 
првата ангелска вест беше по Божја наредба. Неспорно останува 
сметањето на пророчкото време што беше темел на оваа вест, а 
што го одредува крајот на пророчките 2300 дни есента 1844 година. 
Постојаниот обид да се пронајдат нови датуми за почетокот и за 
крајот на пророчкото време, како и неоснованите тврдења што беа 
потребни за да се докаже ваквиот став, не само што ги свртуваа 
мислите од сегашната вистина, туку и го изложуваа на подбив 
секој обид да се објаснат пророштвата. Колку почесто се одредува 
датумот за повторното доаѓање и на колку поширок круг им се 
проповеда таквата наука, толку повеќе им одговара тоа на целите на 
сатаната. Зашто, кога ќе помине времето, тој ги изложува на потсмев 
и презир приврзаниците на тоа доаѓање и така му нанесува срам 
на големото адвентно движење од 1843 и 1844 година. Оние што 
остануваат упорни во оваа заблуда, најпосле ќе го утврдат датумот 
на Христовото доаѓање кој ќе биде премногу далеку во иднина. 
На тој начин ќе бидат заведени да прифатат лажна сигурност и на 
мнозина нема да им се отворат очите сè додека не стане предоцна.“ 
– Големата борба, 457.
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Четврток	 	 	 	 								 				7.	септември
5. ПРЕТСТОЈНИОТ ПРОГЛАС
а.  Кој проглас наскоро ќе биде објавен од небото, и зошто ова е 

толку свечено и важно за секој смртник? Откровение 22,11.

„Исто така видов дека мнозина не сфаќаат какви мораат да бидат 
во времето на неволјите, за да живеат пред Бога, без Првосвештеник 
во светилиштето. Кај оние што ќе го примат печатот на живиот Бог и 
кои во времето на неволјите ќе бидат заштитени, мора потполно да се 
одразува Исусовиот лик.

Видов дека мнозина ја занемариле толку потребната подготовка 
очекувајќи дека ‘освежувањето’ и ‘доцниот дожд’ да ги оспособат 
да опстанат во Господовиот ден и да живеат во Негово присуство. О, 
колку ли само видов во време на неволја без Божја заштита! Тие ја 
занемариле потребната подготовка, па затоа нема да можат да го примат 
‘освежувањето’ кое сите мораат да го примат за да можат да живеат 
во присуството на светиот Бог. Оние кои одбиваат да бидат ‘делкани’ 
од страна на пророците, и не ја чистат својата душа покорувајќи се 
на целата вистина, и кои се склони да веруваат дека нивната состојба 
е далеку подобра отколку што навистина е, ќе се разбудат дури во 
времето на седумте зла и ќе увидат дека тоа ‘делкање’ и обликување 
било неопходно за Божјата градба. Меѓутоа, повеќе нема да има време 
за каква и да е промена, повеќе нема да има Посредник да ги застапува 
пред Отецот... (Откровение 22,11).“ – Рани списи, 71.

„Оние кои ќе живеат на земјата кога Христовото посредување во 
небесната светиња ќе заврши, треба да стојат пред Светиот Бог без 
посредник. Нивните облеки мораат да бидат беспрекорни, нивните 
карактери мораат да бидат очистени од гревот преку Христовата крв. 
Со Божја милост и со нивните вредни напори тие мораат да бидат 
победници во битката со злото.“ – The Review and Herald, January 17, 1907.

Петок	 	 	 	 	 								 				8.	септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Што треба да научиме од одлагањето на влезот на Израел во 
Ханан?

2. Кој е главниот виновник за сегашното одлагање за влез во 
небесниот Ханан? 

3. Како доцниот дожд е поврзан со овој настан, и што го 
овозможува неговото излевање? 

4. Објасни ја главната цел на доцниот дожд и времето за негово 
излевање? 

5. Што треба да направам за да Бог ме оспособи за ова 
освежување?
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12.	лекција		 			 	 	Сабота,	16.	септември	2017.

Ширење на гласната вика
„Зашто ќе излеам вода врз жедната земја, и потоци врз исушеното; 

ќе го излеам духот Свој врз твоето поколение и благословот Свој - врз 
твоите потомци.“ – Исаија, 44,3.

„Зошто не сме гладни и жедни за дарот на Духот, кога само преку 
Него можеме да добиеме сила? Зошто не зборуваме, не се молиме и не 
проповедаме за тоа?“ – 8 Сведоштво, 22.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: 1 Сведоштво, 179-184; 
                                                        8 Сведоштво, 14-23.

Недела	 	 	 	 					 	 		10.	септември

1. УЧЕЊЕТО ЗА ОБНОВА ПРАТЕНО СО СИЛА

а. Кое пророштво е од посебно значење во подготовката за 
средба со Господа? Малахија 4,5.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Во овој век, непосредно пред второто Христово доаѓање на 
облаците небесни, Бог повикува луѓе кои ќе подготват еден народ 
да опстане во големиот ден Господов.“ – Коментари на библиските 
текстови, 424.

б. Како Исус на своите ученици им ја објаснил првата примена 
на ова пророштво, и како тоа се однесува на нашето дело за 
денешно време? Матеј 17,11-13.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Оние кои треба да го подготват патот за второто Христово 
доаѓање се претставени од страна на верниот Илија, како што и Јован 
дошол во духот на Илија за да го подготви патот за првото Христово 
доаѓање. Големиот предмет за значењето на реформата треба да го 
поттикне и пробуди јавното мислење. Умереноста во сѐ треба да се 
поврзе со пораката за наше време за да може Божјиот народ да се 
сврти од своите идоли – од својата лакомост и расипништвото во 
облекувањето и во други области.“ – 3 Сведоштво, 62.
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Понеделник	 	 	 	 														 		11.	септември

2. ПОДГОТОВКА НА ПАТОТ ЗА ГОСПОДА

а. Која моќна порака ја објавувал Јован Крстител, и зошто е 
прикладно и ние да го правиме истото? Лука 1,16.17; Матеј 
3,2.8. 

„Видел дека неговиот народ е заведен, самозадоволен и успиен 
во своите гревови. Копнеел да го разбуди за посвет живот. Веста, која 
Бог му ја дал да ја објави, требало да го разбуди од неговата летаргија 
и да го наведе да затрепери заради својата голема безбожност. Пред 
семето на евангелието да пронајде место, почвата на срцето мора 
да се обработи. Пред да побараат исцелување од Исуса, мораат да 
станат свесни за опасноста од раните на гревот.

Бог не испраќа гласници за да му ласкаат на грешникот. Тој не 
испраќа вест на мир, за со кобна сигурност да ги успие непосветените.

Тој става тешки товари на совеста на престапникот и ја прободува 
душата со стрели на убедување.“ – Копнежот на вековите, 62.63 
(103.104).

б. Наведете примери за тоа како пораката на Илија треба да 
го обнови семејниот живот, и како тоа било претскажано во 
делото на Јован Крстител? Малахија 2,13-17; 4,6.

„На Јован му бил познат фактот дека Ирод планира да ја земе 
жената на својот брат, иако мажот ѝ сѐ уште бил жив, и верно му 
рекол дека тоа е незаконски.“ – Рани списи, 154.

в. Што го карактеризира „духот и силата на Илија“, и кој денес 
ја прогласува оваа порака? 1 Цареви 18,17.18.21; Откровение 
12,17.

„Мнозина не се осмелуваат да го осудат беззаконието, за на тој 
начин да не ја жртвуваат својата положба или популарноста. Некои 
пак укорувањето на гревот го сметаат за недостаток на милост. 
Божјиот слуга никогаш не смее да дозволи неговите лични чувства 
да се мешаат со укорот кој треба да го даде; бидејќи е под свечена 
обврска да го прикаже Божјото Слово, без страв или пристрасност. 
Тој треба да го нарече гревот со неговото вистинско име.  Оние 
кои со своето невнимание или рамнодушност им дозволуваат на 
таканаречените припадници на Божјиот народ да го срамат Божјото 
име ќе бидат вброени со престапниците кои во небесните книги ќе 
бидат забележени како соучесници во нивните зли дела.“ – The Signs 
of the Times, April 21, 1881.
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Вторник	 	 						 	 								12.	септември

3. ЗАВРШНО ДЕЛО

а. Во што се огледа итниот повик за сегашно време? Откровение 
14,6-13; 18,1-4. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„При завршувањето на Божјото дело на земјата, повторно ќе биде 
возвишен стандардот на Неговиот закон. Лажната религија може да 
надвладее, беззаконието може да се умножи, љубовта на мнозина 
да олади, крстот од Голгота да биде изгубен од вид: мракот може како 
смртна покривка да го обвиткува светот, луѓето можат со сите сили 
да станат против вистината, можат да сковаат многубројни сплетки 
за да се совлада Божјиот народ – но во часот на најголема опасност 
Богот на Илија ќе ги употреби човечките орудија да ја објават 
веста која нема да биде замолчена. Во густо населените градови, 
во местата каде луѓето најмногу зборувале против Севишниот, ќе 
се слуша глас на строг укор. Луѓето кои Бог ги назначил смело ќе 
го осудуваат обединувањето на црквата со светот. Тие сериозно ќе 
повикуваат луѓе да го отфрлат човечкиот закон и да ја почитуваат 
вистинската сабота.“ – Пророци и цареви, 186.187.

б. Што секогаш мора да биде видливо во нашиот говор и во 
животот? Јован 1,29; 14,12; 2 Коринтјаните 4,5-7.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Во последните зраци на милосрдната светлина, последната 
порака на милоста што ќе му се објави на светот е откривањето на 
Неговиот карактер на љубовта. Божјите деца треба да ја покажат 
Неговата слава. Со својот живот и карактер треба да покажат што 
направила Божјата благодат за нив.

Светлината на Сонцето на праведноста треба да заблеска во добри 
дела – со зборови на вистината и со свети постапки.“ – Христовите 
очигледни поуки, 415.416.

в. Како Божјото дело конечно ќе биде завршено? Захарија 4,6; 
Исаија 28,21.

_______________________________________________________________________

„Господ во ова последно време во голема мера ќе работи на начин 
кој ќе биде спротивен на секој човечки план.“ – Евангелизам, 96.
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Среда	 	 						 	 	 		13.	септември

4. КАКО ДА ПРИМИМЕ ОСВЕЖУВАЊЕ
 

а. Што мораме да разбереме за клучната особина, која е битна 
за примање на Светиот Дух во полнота во силата на доцниот 
дожд? Исаија 57,15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Меѓу нас ќе има такви кои секогаш ќе сакаат да го контролираат 
Божјото дело, дури и да диктираат што треба да се работи, додека 
делото оди напред под раководство на ангелот кој се приклучува 
кон третиот ангел во пораката која треба да се даде на светот. Бог ќе 
користи начини и средства, преку кои ќе се види дека тој ги презема 
уздите во Свои раце.“ – Евангелизам, 96.

„Луѓето со еден талент можат да пристапат кај онаа класа на луѓе 
каде што оние со два или пет таленти не можат да се приближат. И 
големите и малите се избрани садови да ја носат водата на животот 
за да се напијат жедните души. Оние кои го проповедаат словото не 
смеат на ниеден работник да покажат со прст и да кажат: ‘Мораш 
да работиш на овој начин, или воопшто нема да работиш’. Рацете 
понастрана браќа. Дозволете секој да работи во својот делокруг, 
со свое оружје, правејќи сѐ што може на свој скромен начин. 
Крепете ги неговите раце за работа. Сега не е време да управуваат 
фарисеите. Господ нека работи преку кого Тој сака. Пораката мора 
да напредува.“ – 5 Сведоштво, 462.

б. Зошто се дава доцниот дожд, и зошто инспирацијата треба да 
ја пронаоѓаме во примерот на првите ученици? Дела 1,8; 4,33; 
Еремија 30,5-7.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

„Христијаните треба да ги отфрлат сите несогласувања и да му се 
предадат на Бога заради спасување на изгубените. Со вера нека се 
молат за ветениот благослов и тој ќе дојде.“ – 8 Сведоштво, 20.21.

„Кога пораката на третиот ангел ќе прерасне во гласен вик и кога 
завршетокот на делото ќе биде пратено со голема сила и слава, 
верниот Божји народ ќе учествуваат во таа слава. Тоа е доцниот 
дожд кој ги освежува и зајакнува за да поминат низ времето на 
неволјата.“ – 1 Сведоштво, 353.
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Четврток	 	 	 														 		14.	септември

5. НЕВЕРОЈАТНИ РЕЗУЛТАТИ!
а. Каква можност ни се нуди токму сега? Тит 2,13; 2 Коринтјаните 

6,1.2.

 „Браќа мои и сестри, проучете го внимателно предложениот 
план, искористете ја секоја прилика да им зборувате на своите 
соседи и пријатели, да им прочитате нешто од книгите кои ја содржат 
сегашната вистина. Покажете им колку ви дошло до спасување на 
душите за кои Христос поднел толку голема жртва.

Во работата за душите кои пропаѓаат ќе ве придружуваат 
небесни ангели. Илјадници и илјадници, и десет илјади по десет 
илјади ангели чекаат да соработуваат со членовите на нашите цркви 
за ширење на вистината, за да се подготви народот за Христовото 
доаѓање.“ – 9 Сведоштво, 129.

б. Опишете ги неверојатните резултати, кои ќе се случат, кога 
Светиот Дух ќе се излее без мерка. Захарија 8,23; Исаија 44,3.4; 
61,11.

„Семето е посеано и сега ќе никне и ќе донесе плод. Списите што 
ги распространиле мисионерските соработници го извршиле своето 
влијание, но мнозина врз кои евангелската вистина имала длабок 
впечаток, биле спречени вистината потполно да ја сфатат или да 
ја послушаат. Меѓутоа, сега зраците на светлината проникнуваат 
насекаде и вистината се гледа кристално јасна, а искрените Божји 
деца ги кинат врските што ги задржувале до сега. Семејните и 
црковните врски сега се немоќни да ги задржат. Вистината им е 
подрагоцена од сè друго.“ – Големата борба, 612.

Петок								 	 5.	септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Какви паралели постојат помеѓу нашето дело и она на Илија и 
Јован Крстител?

2. Како делото на обнова, потребно во денешно време, е 
поврзано со Десетте заповеди?

3. Опиши ги накратко карактерните особини на оние кои ќе го 
примат доцниот дожд?

4. Врз основа на што би можел да бидам во опасност да ја 
пропуштам оваа неверојатна привилегија? 

5. Зошто резултатите од излевањето на доцниот дожд се толку 
пријатни и прекрасни?
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		13.	лекција		 	 			 	 		Сабота,	23.	септември	2017.

Од полноќ до разденување

„Доаѓа нашиот Бог, и нема да молчи; пред Него ќе има оган што 
проголтува, околу Него бура.“ – Псалм 50,3.

„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... Ниту едно човечко перо не може да ја опише 
оваа сцена; ниту еден ум на смртен човек не може да го замисли овој 
сјај.“ – Големата борба, 641.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 618-622, 638-652.

Недел	 	 	 	 	 														 		17.	септември

1. ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ МИГОВИ...

а. Објаснете го Христовиот план за нас, во спротивност со планот 
на сатаната. Лука 22,31; Јован 9,4. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„Сатаната... знае дека успехот му зависи од тоа колку ќе успее да 
ги одврати мислите од Исуса и од Неговата вистина... Оние што сакаат 
да бидат учесници во милоста на Христовото посредување, не смеат 
да дозволат со ништо да бидат одвратени од својата должност во 
Божји страв да го градат своето посветување.“ – Големата борба, 488.

„Ревноста за Бога ги натерала учениците да сведочат за вистината 
со голема сила. Не треба ли истата ревност да ги запали и нашите 
срца со одлучност да ја пренесеме сторијата за откупителната љубов, 
за Христа и Неговото распнување? Зар не треба и денес Божјиот Дух, 
како одговор на срдечната и истрајна молитва, да ги исполни луѓето 
со сила за служба.“ – 8 Сведоштво, 22.

„Секоја сила, дадена од небото, треба да се употреби за 
извршување на работата која ни е доделена од страна на Бога за 
оние кои гинат во незнаење. Предупредувањето треба да одекне 
во сите делови на светот. Вистината мора да се проповеда и во 
мрачните места на земјата. Со пречките треба да се соочиме и 
мораме да ги совладаме. Треба да се изврши големо дело, и ова 
дело им е доверено на оние кои ја знаат вистината за ова време.“ – 
The Review and Herald, November 23, 1905.
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Понеделник	 	 	 																					18.	септември

2. ИНТЕНЗИТЕТОТ СЕ РАЗГОРУВА

а. Што мораме да сфатиме за тројниот сојуз кој има за цел да го 
сруши Божјиот закон на глобално ниво? Откровение 16,13.14; 
1 Солунјаните 5,3.4. 

_______________________________________________________________________

„Како што судирот се шири во нови области и мислите на луѓето 
ќе бидат насочувани на Божјиот погазен закон, сатаната ќе се 
вознемири. Силата што ја прати пораката само ќе ги разбесни оние 
кои ѝ се противат. Свештенството ќе вложи речиси натчовечки 
напори за да ја засолни светлината да не заблеска над нивното 
стадо. Со сите расположливи средства ќе настојуваат да ја спречат 
дискусијата за овие прашања од животна важност. Црквата ќе ја 
повика на помош силната рака на граѓанската власт, а во ова дело, 
папистите и протестантите ќе се обединат.“ – Maranatha, p. 172.

„Преку две големи заблуди, бесмртноста на душата и 
празнувањето на неделата, сатаната ќе успее да ги прелаже луѓето. 
Додека првата полага темел на спиритизмот, втората создава врска 
на наклоност кон Рим. Протестантите на Соединетите Американски 
Држави ќе бидат први кои преку бездната ќе подадат рака за да ја 
прифатат раката на спиритизмот; тие ќе ја премостат постоечката 
бездна за да ја прифатат раката на римската сила, и под влијание на 
овој троен сојуз, оваа земја ќе ги следи стапките на Рим во газењето 
на правата на совеста...

Протестантите, католиците и световните луѓе ќе ја прифатат 
формата на побожност, но без нејзина сила, и во овој сојуз ќе се види 
големото движење за обратувањето на светот и за воспоставување 
на долго очекуваниот милениум.“ – Maranatha, p. 190. 

б. Кое чувство на псалмистот може со сигурност да одекнува и 
денес? Псалм 119,126.

„Времето во кое живееме е изразито изопачено. Верските 
ограничувања се отфрлени, а луѓето го отфрлуваат Божјиот закон 
како недостоен за нивното внимание. Кон светиот закон се покажува 
невообичаен презир...

Луѓето сега ја поминуваат граничната линија, а Господ му 
дозволува на непријателот да ја извршува својата волја... Божјите 
чекори ќе се чујат на земјата и по водата. За да ја одбрани Својата 
чест, Бог ќе го потисне беззаконието. Тој наскоро, многу наскоро, 
ќе ги одбрани барањата на Неговиот закон.“ – The Review and Herald, 
November 23, 1905.
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Вторник	 	 	 	 															 		19.	септември	

3. КОНЕЧЕН ИЗЛЕЗ  

а. Наведете едно Исусово предупредување кое има посебна 
примена во нашите денови – како конечен знак дека мисијата 
е успешно завршена. Матеј 24,15-19. Кои фактори треба да ги 
разгледаме во ова последно време? Откровение 3,11.

„Сега не е време Божјиот народ да собира богатство на земјата. Не 
е далеку времето, кога, како првите ученици, ќе бидеме принудени 
да бараме прибежиште во пусти и осамени места. Како што опсадата 
на Ерусалим од страна на римската војска им била знак за бегство 
на јудејските христијани, така и заканата со сила од страна на нашата 
нација во декретот со кој присилно се наметнува задолжително 
празнување на папскиот ден за одмор ќе биде предупредување 
за нас. Тогаш ќе дојде време да ги напуштиме големите градови, 
подготвени да ги напуштиме и помалите, подготвувајќи се за 
осамените престојувалишта во зафрлените места по планините. А 
сега, наместо овде да бараме скапи станови, треба да се подготвуваме 
за заминувањето во една подобра земја – небесната. Наместо 
нашите средства да ги трошиме за задоволување на личните желби, 
треба да се учиме да штедиме. Секој талент што ни го доверил Бог 
треба да го искористиме за Негова слава, објавувајќи го последното 
предупредување на овој свет.   

Бог за своите соработници се уште има задача која тие треба да ја 
извршат во градовите. Мораме да ги одржуваме нашите мисии, но 
исто така мораме да отвораме и нови. За да се спроведе ова дело 
успешно, потребни се не мали трошоци. Потребни се молитвени 
домови во кои ќе може да се повикува народот да ја слушне вистината 
за ова време. Заради тоа Бог доверил капитал на Своите повереници. 
Немојте вашиот имот да го вложувате во земни потфати и со тоа да 
го спречите ова дело. Вложувајте ги своите пари таму каде што тие 
ќе можат да се употребат за напредок на Божјото дело. Испратете го 
вашето богатство пред вас во небото.“ – 5 Сведоштво, 464.465.

б. Среде неволјите кои ни претстојат, на што Бог сака да се 
фокусираме? Исаија 26,3.4.

„Мислете на Исуса. Тој е во светињата и не е осамен, туку опкружен 
со десет илјади по десет илјади небесни ангели кои чекаат да ги 
извршат Неговите наредби. И Тој им заповеда да одат и да работат 
за најслабите свети, кои веруваат во Бога. На високите и ниските, 
богатите и сиромашните им е осигурена иста помош.“ – The Faith I 
Live By, p. 205.
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Среда	 	 	 						 	 	 		20.	септември

4. ОДРЖУВАЊЕ НА НАШИОТ ФОКУС
 

а. Објаснете ја вистинската цел на завршниот тест – и како, 
според апостол Петар, секојдневно треба да се подготвуваме 
за соочување со него. Откровение 13,11,15-17; Дела 5,29. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

 „Ќе дојде време кога луѓето не само што ќе ја забранат работата 
во недела, туку тие ќе се обидат да ги принудат луѓето да работат во 
сабота, и да изберат помеѓу прифаќањето да ја празнуваат неделата 
или да ја загубат својата слобода и својот живот.“ – The Review and 
Herald, April 6, 1911.

б. Кои милостиви ветувања ја откриваат нежната грижа на 
нашиот небесен Отец во тие часови на искушение? Псалм 
31,19.20; 91,5-7; Исаија 26,20.21.

_______________________________________________________________________

„(Исаија 26,20) Какви се тоа одаи во кои (Божјиот народ) треба да 
се скрие? Тоа е заштитата на Христа и светите ангели. Божјиот народ 
во тоа време не е собран на едно место. Тој се наоѓа во разни земји 
во сите делови од светот.

Ги видов светите како ги напуштаат градовите и селата и се 
здружуваат во друштва и живеат во нај осамени места. Ангелите ги 
снабдувале со храна и вода, додека безбожниците страдале од глад 
и жед.

Во текот на ноќта мошне импресивна сцена помина пред мене. 
Изгледаше како да се работи за голема конфузија и судир на војски. 
Господовиот гласник застана пред мене и рече: ‘Повикај го своето 
домаќинство. Јас ќе ве водам; следете ме.‘ Тој ме водеше низ 
мрачен премин, низ шума, а потоа низ пукнатините на планините и 
рече: ‘Еве сега сте безбедни.’ Имаше и други кои биле доведени до 
ова засолниште. Небесниот гласник рече: ‘Времето на неволја дојде 
како крадец во ноќта, како што Господ ве предупреди дека ќе дојде.

Во времето на неволја, пред самото Христово доаѓање, 
праведните ќе бидат сочувани преку службата на небесните ангели; 
но за престапниците на Божјиот закон нема да има сигурност. 
Ангелите не можат да ги заштитат оние кои занемаруваат една од 
Божјите заповеди.

Во завршниот период од историјата на земјата Господ силно ќе 
работи во корист на оние кои цврсто стојат на страната на правдата.“ 
– Maranatha, p. 270.
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Четврток	 	 	 	 														 		21.	септември
5. ВЛИЧЕСТВЕНО ИЗБАВУВАЊЕ
а. Со кои трезвени мисли треба да го крепиме нашиот ум сега? 

Марко 8,38; Откровение 22,7.12.

„Со нетрпение го очекуваме (Господовото) доаѓањето. Треба да го 
задржиме оклопот. Треба да бидеме сето она што името христијанин 
означува. Треба да живееме во постојана заедница со Бога, нашиот 
Спасител, останувајќи во Него.

Христос не ни дал гаранција дека е лесно да се постигне 
совршенство на карактерот... Треба ли тогаш да бидеме плашливи 
и кукавици поради неволјите со кои ќе се соочуваме како што 
напредуваме? Зарем нема да се соочиме со нив без мрморење и 
приговарање?“ – Manuscript Releases, vol. 10, p. 167.
б. Што се случува при Исусовото доаѓање? Псалм 50,3-6; 1 

Солунјаните 4,16-18.

„Наскоро се појави голем бел облак. На него седеше Синот човечки...
Нема јазик кој би можел да ја опише славата на таа сцена. Живиот 

облак на величественост и неспоредлива слава. доаѓа уште поблиску 
и ние јасно можеме да го видиме прекрасниот Исусов лик. Тој не носи 
круна од трње, туку венец на слава...

Од двете страни на колата сочинета од облак беа крилја, а под неа 
живи тркала; и како што колата се движи, тркалата извикуваат: ‘Свет’ а 
крилјата во движење одговараат: ‘Свет’. Светите ангели од придружбата 
која го окружува облакот извикуваат: ‘Свет, свет, свет, Господ Бог 
Семожниот. А светите во облакот извикуваат: ‘Слава! Алелуја!’ И колата 
се издигаше нагоре кон светиот град.“ – Spiritual Gifts, vol. 1, pp. 206, 208.

Петок	 	 	 	 								 	 		22.	септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Денес, кога сите се толку зафатени, каков заговор подготвува 
непријателот на душите?

2. Објасни го тројниот сојуз од Откровение 16 и неговата глобална 
измамничка моќ? 

3. Иако сериозната порака за живот на село почнала да се 
проповеда уште околу 1880-тите години, во кој момент таа 
станува апсолутно неопходна за безбедноста на верниците?

4. Дали тестот кој е на повидок се однесува само на одмор во 
неделата? Објасни. 

5. На што треба да ги сосредоточиме своите мисли додека се 
подготвуваме за Исусовото доаѓање?
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	14.	лекција		 	 	 		Сабота,	30.	септември	2017.

Конечен исход
„Она што око не видело, уво не чуло, ниту на човек на ум му 

дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои Го љубат.“ – 1 Коринтјаните 
2,9.

„Обидете се да го замислете домот на спасените, но имајте на ум 
дека тој ќе биде многу пославен од сè што би можело да го наслика 
дури и најразиграната мечта.“ – Патот кон Христа, 86.

ПРЕДЛАГАМЕ ДА ПРОЧИТАТЕ: Големата борба, 658-678.
                                                         Воспитување, 301-309.

Недела	 	 	 	 														 		24.	септември

1. СУДБИНАТА НА ПАДНАТАТА ПЛАНЕТА

а. Што се случува на планетата Земја, кога нејзиниот Творец се 
враќа? Исаија 24,1.3.5.6; Еремија 4,23-26.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

„При Христовото доаѓање грешниците ќе бидат избришани од 
лицето на целата земја - убиени со духот на Неговата уста и уништени 
со славата на Неговото доаѓање. Христос својот народ ќе го поведе 
во Божјиот град и земјата е испразнета од своите жители....

Цела земја се претвора во ненаселена пустина. На површината на 
земјата лежат расфрлени урнатини од градовите и селата разурнати 
од земјотреси, искорнати дрвја, карпи исфрлени од морето или 
одронети од планините, додека огромни бездни ги обележуваат 
местата каде што стоеле планините.“ – Големата борба, 657.

б. Што се случува со оној кој ја расипал планетата? Откровение 
20,1.2.

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

„(Еремија 4,23-26). Тука ќе престојуваат сатаната и неговите зли 
ангели за време на тие илјада години.“ – Големата борба, 659.660.



Библиски лекции - Јули - Септември 2017. 73

Понеделник	 	 																					25.	септември

2. ИЛЈАДА ГОДИНИ

а. Објасни во која смисла сатаната е окован за 1000 години? 
Откровение 20,3. 

_______________________________________________________________________

„Ограничен само на земјата, тој ќе нема пристап на другите 
светови да ги искушава и да ги вознемирува оние што никогаш не 
згрешиле. Во оваа смисла тој е врзан; нема повеќе никој 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...

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 на опустената Земја да ги 
набљудува последиците на својот бунт против Божјиот закон. Во тоа 
време тој многу ќе страда.“ – Големата борба, 659.

б. Која задача се врши на небото од страна на спасените од сите 
генерации, кои ќе се воздигнат за да се сретнат со Христа во 
воздухот? Откровение 20,4.6; 1 Коринтјаните 6,2.3.

_______________________________________________________________________

„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...

Христос и Неговиот народ исто така ќе им судат на сатаната и на 
неговите зли ангели.“ – Големата борба, 661.

в. На кое место на земјата Христос и новиот Ерусалим слегуваат 
од небото на крајот од илјадата години? Захарија 14,4.9; 
Откровение 21,1.2. 

_______________________________________________________________________

„Кога новиот Ерусалим во својот блескав сјај ќе се спушти од 
небото, ќе се постави на очистено и за тоа приготвено место, а 
Христос со Својот народ и со ангелите ќе влезат во Светиот град.“ – 
Големата борба, 663.

г. Во какво расположение станува народот во воскресението 
после илјада години? Откровение 20,5 (прв дел), 7.8. 

_______________________________________________________________________
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Вторник	 	 	 														 		26.	септември

3. ИЗМАМА КОЈА ВОДИ ВО ПРОПАСТ  

а. Објаснете го последниот измамнички трик на сатаната, 
неговата реализација и последиците. Откровение 20,9-15; 
Малахија 4,1.  

„Но штом ќе се разбудат мртвите грешници, и тој на своја страна 
ќе види толкаво мноштво, неговите надежи пак оживуваат и тој 
одлучува да не ја напушти големата борба. Тој ќе ја собере под свое 
знаме сета војска на изгубените за со нив да се обиде да ги оствари 
своите намери. Грешниците се робови на сатаната. Отфрлајќи го 
Христа, тие ја прифатиле власта на бунтовниот водач. Тие се готови 
да ги прифатат неговите предлози и да ги извршат неговите наредби. 
Но, верен на своето поранешно лукавство, тој не признава дека е 
сатана. Тој тврди дека е кнез кој е вистински сопственик на светот, на 
кого му е одземено наследството на незаконит начин. Тој на своите 
заведени приврзаници им се претставува како избавител, уверувајќи 
ги дека неговата моќ ги подигнала од гробовите и дека тој сега сака 
да ги ослободи од свирепото насилство. Бидејќи Христос е отсутен, 
сатаната прави чуда за да го поддржи своето тврдење. Тој слабите ги 
прави силни и сите ги исполнува со својот сопствен дух и енергија. 
Предлага да ги поведе да ги нападнат светите и да го заземат Божјиот 
град...

Со војничка точност се упатуваат збиените редови преку испуканата 
и нерамна земна површина кон Божјиот град. На Исусова заповед се 
затвораат сите капии на новиот Ерусалим, а војската на сатаната го 
опколува градот и се приготвува за напад.“ – Големата борба, 663.664.

„Од небото од Бога слегува оган. Земјата се отвора. Оружјето 
скриено во нејзините длабочини се исфрла надвор. Од секоја отворена 
бездна блика пламен кој уништува. И самите карпи се палат...

Грешниците ја примаат својата плата на земјата... Некои ќе бидат 
уништени во еден миг, додека други ќе се мачат повеќе денови. 
Сите ќе бидат казнети „според своите дела“ (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 полна законска казна, барањата на Законот 
се задоволени, а небото и земјата, набљудувајќи го сето тоа, ја 
признаваат Господовата праведност.“ – Големата борба, 672.673.
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Среда	 	 	 						 	 	 		27.	септември

4. СОЧУВАНИ ЗА ВЕЧНОСТ
 

а. Како Христос ќе ги заштити праведниците од неизгасливиот 
оган? Псалм 84,11.

„Додека земјата е обвиена со оган кој уништува, праведниците се 
сигурни во Светиот град.“ – Големата борба, 673.

б. Кој славен настан ќе го круниса чистењето на Земјата? 
Откровение 21,1.

„Огнот што ги уништува грешниците ја прочистува земјата. 
Отстранета е секоја трага на проклетството. Никаков вечен пекол 
нема да ги потсетува откупените на страшните последици на гревот.“ 
– Големата борба, 674.

в. Додека живееме на планетата потоната во страдања и 
проблеми, каде ние денес треба да го бараме нашиот вечен 
дом? 2 Петрово 3,13; 1 Коринтјаните 2,9.

„Највозвишениот јазик не може да ја опише славата на небото 
ниту љубовта на Спасителот која со ништо не може да се спореди.“ 
– Рани списи, 289.

„Стравот на наследството на светите да се гледа во премногу 
материјална смисла ги навело мнозина на духовно или нематеријално 
претставување на оние вистини кои нѐ упатуваат да гледаме на 
новата земја како на наш дом. Христос ги уверувал Своите ученици 
дека оди да подготви станови за нив. Оние кои го прифаќаат учењето 
на Божјото Слово нема да бидат во целосно незнаење во врска со 
небесното живеалиште.“ – The Story of Redemption, p. 430.

г. Каков величествен опис Јован ни дава за новата земја? 
Откровение 21,3.4; 22,1-5.

„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, по 
крај тие живи потоци, Божјиот народ, кој бил толку долго патник и 
поклоник, ќе најде своја татковина.“ – Големата борба, 675.
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Четврток	 	 	 	 	 														 		28.	септември

5. ВЕЧНА РАДОСТ
а. Што ќе биде повторно воспоставено на новата земја? Исаија 

35,5-10; 65,25. Како е опишан животот на небото?

„Видов поле со висока трева, највеличествена по изглед; таа беше свежо 
зелена, со сребрено златен блесок и достоинствено се вееше во слава на 
Исуса. Потоа влеговме во поле полно со сите видови животни - лав, јагне, 
леопард и волк – сите заедно во совршена заедница.“ – Рани списи, 18.

„Суровите ќе станат нежни, а плашливите полни со доверба.“ – 
Воспитување, 304.

б. Кој ќе биде центар на сѐ што ќе се случува во сета вечност, и 
како тоа ќе биде признаено? Захарија 13,6; Откровение 7,15-
17; 5,13.

„Никаков пламен на вечен пекол нема да ги потсетува откупените 
на страшните последици на гревот. Само еден потсетник останува: 
нашиот Спасител секогаш ќе ги носи лузните на распнувањето.“ – The 
Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 489.

„ Како што годините на вечноста поминуваат, ќе носат се побогати и 
почудесни откритија за Бога и Христа. Со зголемувањето на знаењето 
ќе расте и нивната љубов нивната стравопочит и среќа. Колку повеќе 
луѓето ќе знаат за Бога, сè посилно ќе му се восхитуваат на Неговиот 
карактер...

Големата борба е завршена. Грев и грешници нема веќе. Целата 
вселена е чиста. Насекаде во безмерниот универзум владеат 
апсолутна хармонија и радост. Од Оној кој создал сè тече живот, 
светлина и радост низ сите светови во бесконечните простори. Од 
најмалечкиот атом, до најголемиот свет, сè што е создадено, и живата 
и неживата природа, во својата непоматена убавина и совршена 
радост зборуваат дека Бог е љубов.“ – Големата борба, 678.

Петок	 	 	 	 								 	 		29.	септември

ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАШАЊАТА

1. Зошто е толку важно да се подготвиме за Христовото скоро 
доаѓање?

2. Објасни ја често погрешно сфатената цел на милениумот? 
3. Објасни го последниот трик на сатаната, и зошто луѓето ќе 

бидат измамени?
4. Што треба да разбереме за животот на новата земја? 
5. Која ќе биде темата на вечноста, и зошто сега треба да ја 

цениме?
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Сабота Дела 15,21.22. Сонцето заоѓа во 18 58

2 Недела Јаков 5,13-15. 5 Свед. 703. Ефес. 4,22-28.

3 Понеделник Јаков 5,16-18. 5 Свед. 704. Ефес. 4,29-32.

4 Вторник Мат. 7,7-11. 5 Свед. 705. Римј. 11,33-36.

5 Среда Мат. 17,19-21. 5 Свед. 706. Јован 7,16.17.

6 Четврток Мат. 18,19.20. 6 Свед. 11. 1 Пет. 3,12.13.

7 Петок Мат. 21,21.22. Сонцето заоѓа во 20 11

8 Сабота Дела 16,13.14. Сонцето заоѓа во 20 10

9 Недела Јован 16,23.24. 6 Свед. 12. Ефес. 5,15-20.

10 Понеделник Дела 10,1-4. 6 Свед. 13. Ефес. 6,10-18.

11 Вторник Римј. 10,1-4. 6 Свед. 14. Римј. 5,12-14.

12 Среда Римј. 1,19-21. 6 Свед. 15. Езек. 18,20-22.

13 Четврток Дела 1,12-14. 6 Свед. 16. Езек. 33,11.12.

14 Петок Дела 7,59.60. Сонцето заоѓа во 20 07

15 Сабота Дела 17,2-4. Сонцето заоѓа во 20 07

16 Недела Дела 9,40-42. 6 Свед. 17. Фил. 2,1-9.

17 Понеделник Дела 12,1-5. 6 Свед. 18. Фил. 2,10-16.

18 Вторник Дела 16,16-18. 6 Свед. 19. 1 Кор. 6,9.10.

19 Среда Дела 16,25-28. 6 Свед. 20. Откр. 21,6.7.

20 Четврток Дела 20,36-38. 6 Свед. 21. Пс. 37,37-39.

21 Петок Дела 24,4-6. Сонцето заоѓа во 20 02

22 Сабота Дела 18,4-6. Сонцето заоѓа во 20 02

23 Недела 2 Тим. 1,3-5. 6 Свед. 22. Фил. 3,8-14.

24 Понеделник Битие 18,22-25. 6 Свед. 23. Фил. 4,4-9.

25 Вторник Битие 18,26-32. 6 Свед. 24. Римј. 6,22.23.

26 Среда Битие 24,12-15. 6 Свед. 25. Пс. 37,10.11.

27 Четврток Битие 32,9-12. 6 Свед. 26. 1 Кор. 15,14-17.

28 Петок Битие 32,24-28. Сонцето заоѓа во 19 56

29 Сабота Ерем. 17,21.22. Сонцето заоѓа во 19 55

30 Недела Излез 17,4-6. 6 Свед. 27. Псалм 85,7-13.
Понеделник Излез 33,18-23. 6 Свед. 28. Колос. 1,10-16.

ЈУЛИ - 2017.
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Вторник Матеј 4,1-3. 6 Свед. 29. Евр. 1,13.14.
2 Среда Матеј 3,11.12. 6 Свед. 30. 1 Тим. 4,1.2.
3 Четврток Матеј 3,16.17. 6 Свед. 31. Откр. 13,13.14.
4 Петок Исаија 42,1-3. Сонцето заоѓа во 19 48

5 Сабота Исаија 11,1.2. Сонцето заоѓа во 19 47

6 Недела Лука 6,1-3. 6 Свед. 32. Колос. 1,26-29.
7 Понеделник Исаија 61,1.2. 6 Свед. 33. Колос. 2,6-10.
8 Вторник Дела 10,38-40. 6 Свед. 34. Броеви 25,1-3.
9 Среда Матеј 12,28-32. 6 Свед. 35. Исаија 5,20-23.
10 Четврток Јован 6,63. 6 Свед. 36. Ефес. 6,11.12.
11 Петок Јован 14,16-18. Сонцето заоѓа во 19 39

12 Сабота Јован 15,26.27. Сонцето заоѓа во 19 37

13 Недела Матеј 12,7.8. 6 Свед. 37. Колос. 3,1-4.
14 Понеделник Јован 16,7-11. 6 Свед. 38. Колос. 3,8-13.
15 Вторник Јован 16,12-14. 6 Свед. 39. Ис. 28,17.18.
16 Среда Дела 2,1-4. 6 Свед. 40. 2 Сол. 2,3.4.
17 Четврток Дела 2,14-17. 6 Свед. 41. 2 Сол. 2,5-7.
18 Петок Дела 2,18-21. Сонцето заоѓа во 19 29

19 Сабота Дела 2,36-38. Сонцето заоѓа во 19 27

20 Недела Матеј 12,9-12. 6 Свед. 42. Колос. 3,14-17.
21 Понеделник Дела 6,3-6. 6 Свед. 43. Колос. 4,2-6.
22 Вторник Дела 7,55.56. 6 Свед. 44. Откр. 17,5.6.
23 Среда Дела 8,14-17. 6 Свед. 45. Откр. 17,7.8.
24 Четврток Дела 9,17.18. 6 Свед. 46. Откр. 17,9-11.
25 Петок Дела 10,44-48. Сонцето заоѓа во 19 18

26 Сабота Дела 19,1-6. Сонцето заоѓа во 19 16

27 Недела Матеј 5,17.18. 6 Свед. 47. Мат. 22,26-31.
28 Понеделник Дела 20,22.23. 6 Свед. 48. Мат. 28,5-13.
29 Вторник Дела 20,28-30. 6 Свед. 49. Лука 9,55.56.
30 Среда Броеви 11,16.17. 6 Свед. 50. Откр. 13,1.2.
31 Четврток Броеви 11,25-29. 6 Свед. 51. Откр. 13,3.4.

АВГУСТ - 2017.
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Дат.     Ден Утриинска 
молитва

Вечерна             
молитва

За оние кои 
немаат свед.

1. Петок 2 Цар. 20,2-5. Сонцето заоѓа во 19 06

2. Сабота Марко 16,1-5. Сонцето заоѓа во 19 05

3. Недела 2 Цар. 19,15-19. 6 Свед., 52. 1 Тим. 2,1-6.
4. Понеделник 2 Цар. 24,10-14. 6 Свед., 53. 1 Тим. 3,15.16.
5. Вторник 1 Лет. 29,15-19. 6 Свед., 54. Отк. 13,11.12.
6. Среда 2 Лет. 14,11.12. 6 Свед., 55. Отк. 13,13-15. 
7. Четврток 2 Лет. 20,2-8. 6 Свед., 56. Јаков 2,10.11.
8. Петок 2 Лет. 20,9-12. Сонцето заоѓа во 18 54

9. Сабота Дела 13,26-28. Сонцето заоѓа во 18 53

10. Недела 2 Лет. 30,18-20. 6 Свед., 57. 1 Тим. 6,7-12.
11. Понеделник 2 Лет. 33,12.13. 6 Свед., 58. 2 Тим. 2,1-5.
12. Вторник Ездра 8,21-23. 6 Свед., 59. Јаков 2,8.9.
13. Среда Ездра 9,5-10. 6 Свед., 60. Ис. 59,14.15.
14. Четврток Ездра 9,13-15. 6 Свед., 61. Ис. 59,16-18.
15. Петок Немија 1,3-6. Сонцето заоѓа во 18 42

16. Сабота Псалм 17,5-8. Сонцето заоѓа во 18 40

17. Недела Немија 1,7-11. 6 Свед., 62. 2 Тим. 3,1-5.
18. Понеделник Немија 9,10-15. 6 Свед., 63. 2 Тим. 3,12-17.
19. Вторник Немија 9,17-19. 6 Свед., 64. 1 Цар. 18,17.18. 
20. Среда Немија 9,32.33. 6 Свед., 65. 1 Цар. 18,21-24.
21. Четврток Исаија 37,14-17. 6 Свед., 66. Ис. 8,16-20.
22. Петок Исаија 37,18-20. Сонцето заоѓа во 18 30

23. Сабота Исаија 19,7-11. Сонцето заоѓа во 18 28

24. Недела Исаија 38,1-5. 6 Свед., 67. Мар. 16,6-11.
25. Понеделник Исаија 63,7-9. 6 Свед., 68. 2 Тим. 4,6-8.
26. Вторник Исаија 64,8.9. 6 Свед., 69. 2 Пет. 1,16-19.
27. Среда Ерем. 16,19-21. 6 Свед., 70. Пс. 119,105-107.
28. Четврток Ерем. 32,16-19. 6 Свед., 71. Пс. 119,14-18.
29. Петок Пл. Ер. 3,21-26. Сонцето заоѓа во 18 18

30. Сабота Псалм 22,23-25. Сонцето заоѓа во 18 16

СЕПТЕМВРИ - 2017.
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1. Јули     
За	црквата	во	
Вашингтон,	САД
(страна	4)

5. Август  
За	мисиите	во	

светот
(страна	30)

2. Септември    
За	седиште	на	
мисијата	во	Фиџи	
(страна	51)

Доброволен дар во 
првата сабота


