
 

 

 

 

AMAZING FACTS 
 

Bible Study Guides in Mакедонски Macedonia language 

  



Дали-има-нешто-преостанато-во-кое-можеш-да-веруваш?  
    Во овие денови на неморалност - кога милиони денари се 

украдени преку нечесност, кога големите водачи на народот 
се покажаа недоверливи; кога сигурните места за инвестиции 
се ретки; кога лагата речиси изгледа нормална во политиката; 
кога највисоките функционери не можат да ги решат 
националните проблеми; кога порнографијата е заштитена со 
закон; кога нема правда во судството; кога оние на кои што 
најмногу им веруваш, најчесто најмногу те повредуваат - има 
ли нешто преостанато на кое што можеш да му веруваш? Да, 
навистина, можеш потполно да му веруваш на Божјиот пишан 
збор - Библијата. Зошто? Да ги погледнеме доказите.  

1.   Што Библијата тврди за себеси? 
 
Библијата вели: "Целото Писмо е од Бога 
вдахновено" 2. Тимотеј 3:16. "Оти никогаш според 
човечка волја не е изречено пророштво, туку светите 
Божји луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух" 2. 
Петрово 1:21. "Писмото не може да се урне" Јован 
10:35.  

Answer: Таа тврди дека е вдахновена. Напишана е 
од луѓе кои биле водени од Светиот Дух. Не може да 
се урне или да се покаже неточна. 

2.   Како Исус ја покажа Својата доверба и вера во Светото 
Писмо? 
 
Исус кажа: "Напишано е: ‘Човек не живее само од леб.’" "Напишано 
е исто така: ‘Не искушувај го Господ твојот Бог.’" "Зашто е 
напишано: ‘На Господа, твојот Бог, да Му се поклонуваш и само 
Нему да Му служиш’" Матеј 4:4, 7, 10. "Твоето слово е вистина" 
Јован 17:17.  

Answer: Исус го цитираше Писмото кога се соочуваше со 
искушенијата на сатаната. Тој исто така потврди дека Библијата е вистинита (Јован 17:17). Често 
пати Исус го цитираше Писмото како авторитет 
за вистината која Тој ја поучуваше. 

3.   Дали библиските пророштва ја 
потврдуваат нејзината вдахновеност? 
 
Библијата вели: "Јас сум Господ... нови нешта 
објавувам: пред тоа да стане, Јас ве известувам" 
Исаија 42:8, 9. "Јас сум Господ... Јас го 
навестувам во почетокот она што ќе биде на 
крајот, од старо време она што уште не станало" 
Исаија 46:9, 10.  



Answer: Библиските претскажувања за нештата што ќе се случат во иднина ја потврдуваат 
вдахновеноста на Писмото кога тие ќе се случат. Забележи ги следниве примери на исполнети 
библиски пророштва: 
 
A. Ќе се подигнат четири светски империи: Вавилон, Медо-Персија, Грција и Рим (Даниел 2, 7 и 8 
глава). 
Б. Кир ќе биде војувачот што ќе го освои Вавилон (Исаија 45:1-3). 
В. По пропаста на Вавилон, тој никогаш повеќе нема да биде населен (Исаија 13:19, 20; Еремија 
51:37). 
Г. Египет никогаш повеќе нема да има владеачко место помеѓу нациите (Езекиел 29:14, 15; 30:12, 
13). 
Д. Ќе има земјотреси и страв во последното време од оваа земја (Лука 21:25, 26). 
Ѓ. Ќе дојде до морална дегенерација и опаѓање на духовноста во последните денови (2. Тимотеј 
3:1- 5).  

4.   Можеме ли да очекуваме научните тврдења во Библијата да бидат точни? 
 
"Вистината е основа на Твоите слова" Псалм 119:160. "Духот на вистината... ќе ве упати во секоја 
вистина" Јован 16:13.  

Answer: Да, Библијата е вистинита. Светиот Дух, кој ги водеше писателите на Библијата, секогаш 
говори вистина. Еве неколку библиски тврдења што науката ги потврдува:  
 
A. "Тој... ја закачил земјата на ништо" Јoв 26:7. Овој научен факт е од книгата за Јов, најстарата 
книга во Библијата.  
Б. "Тој е Оној, Кој седи над кругот на земјата" Исаија 40:22. Библијата кажа дека земјата е 
тркалезна векови пред човекот да го открие тоа.  
В. "Кога Тој му даваше на ветерот мерка" Joв 28:25. Долго време пред научниците да дознаат, 
Бог кажа дека ветерот има тежина.  
Г. "И сè преку Него се држи" Колосјаните 1:17. Зборот "држи" тука буквално значи "држи заедно" 
или "припоено." Многу преводи на Библијата велат "држи заедно." Ова е одговорот на 
физичарите во врска со чудните прашања за атомот. Вистинската тајна за атомот не е во 
неговата вчудовидувачка нуклеарна сила, туку: "Зошто атомот не се распрснува?'' Научното 
знаење вели треба, но не е така. Некои научници се прашуваат која е таа збунувачка сила, 
сосема непозната за нив, што го држи заедно. Библијата ни кажува дека таа мистериозна сила е 
Создателот, самиот Бог. 

5.   Дали Библиските здравствени принципи се во 
хармонија со умот на дваесет и првиот век? 

Answer:  
A. Покриј го изметот со земја (Второзаконие 23:12, 13. 
Одредбата дадена на Мојсеј дека изметот треба да биде 
закопан во земја, дадена пред 3500 години, спасила многу 
илјадници еврејски животи. Многу проблеми и денес се јавуваат 
кога санитаријата не е правилно решена.  
 
Б. "Ниту, пак да блудствуваме" 1. Коринтјаните 10:8. 
Зборот "блудствување" означува секаков вид на неморално 
сексуално однесување. Немаше да постои таква епидемија на 
СИДА доколку се почитуваше овој совет на Библијата, ниту пак 
абортусот ќе беше светски скандал како што е тоа сега.  
 
В. Остави ги алкохолните пијалоци настрана. (Изреки 23:29-
32). 
Доколку овие ефикасни решенија на Библијата беа 
имплементирани, само замисли што би значело тоа: 



1. Милиони алкохоличари би станале трезвени граѓани.  
2. Милиони семејства би биле соединети.  
3. Милиони преполовени домови би се обединиле.  
4. Илјадници животи би се спасиле со трезвено возење.  
5. Илјадници политичари, економисти и водачи би донесувале 
правилни одлуки. 
6. Милиони парични средства би се искористиле за хуманитарна 
цел. 
 
Забелешка: Бог не само што ни кажува како да бидеме радосни 
помеѓу денешниве тешки проблеми, туку исто така Тој ни дава 
извонредна сила да ги надминеме (1. Коринтјаните 15:57; 
Филипјаните 4:13; Римјаните 1:16). Библиските здравствени 
принципи се важни и очигледно потребни, но малкумина ги 
слушаат. (За повеќе за здравјето, види лекција 13.) 

6.   Дали историските тврдења на 
Библијата се точни?  
 

Библијата вели: "Јас сум Господ, Кој што изрекува правда, Кој 
што ја открива вистината" Исаија 45:19.  

Answer: Античките пронајдоци од археолозите постојано 
ја потврдуваат прецизноста и веродостојноста на Библијата. 
Одговор: Да, Библиските историски тврдења се точни. Она што 
Бог го вели во Својата книга е вистина. Некогаш, привремено, не би 
можеле да најдеме извесни докази за некој историски факт од 
Библијата, но со време доказите излегуваат на површина. 
Забележи го следново:  
A. Со години скептиците велеа дека на Библијата не може да се 
потпреме затоа што во неа се споменуваат Хетејците како нација 
(Второзаконие 7:1) и градови како Ниневија (Јона 1:1, 2) и како 
Содом (Битие 19:1), кои беа порекнувани дека некогаш постоеле. 
Но денес модерната археологија потврдува дека тие навистина 
постоеле.  
 
Б. Критичарите исто така велеа дека царот Валтазар кој се 
споменува во Библијата (Даниел 5:1) и Саргон (Исаија 20:1) 
никогаш не постоеле. Уште еднаш, повторно, беше потврдено дека 
тие постоеле во историјата.  
 
В. Критичарите исто така тврдеа дека сведоштвото на Мојсеј од 
Библијата е неосновано бидејќи се споменува пишување, (Битие 
24:4) и кочии на тркала (Битие 14:25), за кои тие тврделе дека ниту 
едно не постоело во тоа време. Тие денес мислат поинаку за тоа.  
 
Г. Едновремено, 39-те древни израелски цареви кои владееја за 
време на поделеното царство беа потврдени само од библискиот 
извештај, така да критичарите тврдеа дека тоа е фабрикувано. Но 
кога археолозите најдоа историски ракописи кои многу пати ги 
споменуваат овие 39 цареви, повторно Библијата се покажа за 
точна. Постојано се пакажува дека критичарите грешат кога новите 
откровенија ги потврдуваат библиските личности, места и настани. 
Така ќе биде секогаш. 

7.   Едно од најголемите чуда на Библијата е нејзиното 
единство. Ве молиме размислете за следниве восхитувачки 
факти:  

 
Употребата на 
алкохол има 
донесено многу 
несреќа за 
човештвото.  



Answer:  
 
A. Сите 66 книги од Библијата беа напишани: 
1. На три континенти.  
2. На три јазика.  
3. Од околу 40 различни луѓе (цареви, пастири, рибари, адвокати, генерал на армија, свештеници 
и еден доктор).  
4. Во период од околу 1500 години.  
5. На најконтроверзни теми.  
6. Од луѓе кои, во најголем број случаи, никогаш не се сретнале. 
7. Од писатели со различно образование и животна историја.  
 
Б. Да, иако изгледа невозможно: 
1. Сите 66 книги се во потполна хармонија помеѓу себе. 
2. Често пати нови концепти на одредени теми се употребени, но овие термини не ја поткопуваат 
хармонијата на она што другите библиски писатели го кажале за истиот предмет.  
 
В. Еве нешто восхитувачко! 
Прашај некои луѓе што биле сведоци на еден ист настан да ти раскажат што се случило. Тие 
многу ќе се разликуваат и најчесто ќе бидат во контрадикција помеѓу себе на некој начин. Но 
сепак Библијата, пишувана од 40 различни писатели преку период од 1500 години, изгледа како 
да била напишана од еден ист ум. И, навистина, така беше: "Светите Божји луѓе зборувале 
поттикнати од Светиот Дух" 2. Петрово 1:21. Светиот Дух ги поттикнуваше сите нив. Тој е 
вистинскиот Автор на Библијата. Четирите евангелија понекогаш опишуваат еден ист настан на 
различен начин, но тие се секогаш единствени помеѓу себе.  

8.   Каков доказ за вдахновеноста на Библијата може 
да се најде во животот на луѓето?  
 
Библијата вели: "И така, кој е во Христа, тој е ново 
создание, старото помина; ете, се стана ново" 2. 
Коринтјаните 5:17.  

Answer: Променетиот живот на оние кои го следат Исус и 
се послушни на Светото Писмо е најсилен доказ за 
вдахновеноста на Библијата. Пијаницата станува трезвен; 
неморалниот, морален; зависните, слободни; безбожниот, 
полн со почитување кон Бога; страшливецот, храбар; 
грубиот, љубезен. 

 
Еден американски скептик посетил еден остров каде што домородците биле човекојадци. Кога 
здогледал еден стар човек како чита Библија, почнал да го исмејува затоа што чита книга "полна 
со митови кои што се покажале неточни." Домородецот му се насмевнал и му рекол: "Пријателе, 
биди благодарен што веруваме во оваа книга. Да не беше така, ќе те служевме за ручек." 
Библијата навистина ги променува луѓето, и овој восхитувачки факт ја потврдува вдахновеноста 
на Библијата. 

9.   Какви докази за вдахновеноста на Библијата се покажуваат кога ќе ги споредиме 
пророштвата на Стариот Завет за доаѓањето на Месијата и случувањата во Новиот Завет 
во животот на Исус Христос? 
 
Библијата вели: "Па, кога почна од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за Него 
во целото Писмо" Лука 24:27. "Бидејќи (Аполос) ги изобличуваше Јудејците пред целиот народ, 
докажувајќи преку Писмото дека Исус е Христос" Дела 18:28.  

Answer: Предвидувањата на Стариот Завет за Месијата што требаше да дојде беа толку 



конкретни и толку јасно исполнети од Исус Христос што двајцата Исус и Аполос ги користеа 
истите пророштва за да им докажат на Евреите дека Исус беше вистинскиот Месија. Постојат над 
125 од овие пророштва. Да погледнеме само 12:  

Пророштво Стариот завет  Исполнување во Новиот 
завет  

1. Роден во Витлеем Михеј 5:2 Maтеј 2:1 
2. Роден од девица Исаија 7:14 Maтеј 1:18-23 
3. Од лозата на Давид Еремија 23:5 Откровение 22:16 
4. Обид за убиство од Ирод Еремија 31:15 Maтеј 2:16-18 
5. Предаден од пријател Псалм 41:9 Joван 13:18, 19, 26 
6. Продаден за 30 сребреници Захарија 11:12 Maтеј 26:14-16 
7. Распнат Захарија 12:10 Joван 19:16-18, 37 
8. Фрлена жрепка за Неговата 
облека Псалм 22:18 Maтеј 27:35 

9. Без прекршена коска Псалм 34:20; Излез 12:46 Joван 19:31-36 
10. Погребан во гроб на богат човек Исаија 53:9 Maтеј 27:57-60 

11. Година и ден на Неговата смрт Даниел 9:26, 27; Излез 
12:6 Maтеј 27:45-50 

12. Воскреснат на третиот ден Осија 6:2 Дела 10:38-40 
 

 
Др. Петар Стонер, поранешен претседател на одделенијата за 
математика, астрономија и инженерство на колеџот Пасадена во 
Калифорнија, работел неколку години со 600 студенти 
употребувајќи го “принципот на веројатност” на пророштвата за 
доаѓањето на Месијата. Тие избраа само осум од многуте и 
пресметаа дека веројатноста на тие осум да бидат исполнети во 
животот на еден човек е еден од 
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Колкави ли ќе 
бидат шансите за тоа да се случи за повеќе од 125 пророштва во 
животот на Месијата? Тоа едноставно не можело да се случи. 

 

10.   Каква голема предност има оној 
кој што ја прифаќа Библијата како 
вдахновена реч Божја? 
 

Библијата вели: "Поумен станав од старците, зашто ги држам Твоите 
заповеди." Псалм 119:100. "Ти ме направи помудар од непријателите 
мои." Псалм 119:98. "Затоа што како што небото е повозвишено од земјата, 
така... моите мисли се повозвишени од вашите мисли." Исаија 55:9.  

Answer: Личноста која што ја прифаќа речта Божја ќе ги дознае 
одговорите на многу комплицирани предизвици кои што световните учени 
не можат да ги добијат. На пример, Библијата учи: 
 
A. Бог ја создаде земјата и сите живи организми за шест буквални дена. (Излез 20:11; Псалм 33:6, 9).  
Б. Глобален потоп го уништи секое живо битие освен морскиот живот и сето она што беше во ковчегот на Ное. (Битие 
6, 7 и 8 глава).  
В. Различните јазици во светот започнале кај вавилонската кула. (Битие 11:1-9).  

 
Исус со Својот живот 
исполнил повеќе од 
125 пророштва на 
Стариот завет во 
врска со Месијата.  



Бог, кој што секогаш постоел и знае с è, споделува со 
нас вистини кои што ние самите никогаш нема да може 
да ги откриеме. Еволуционистите никогаш нема да ја 
знаат староста на земјата затоа што земјата беше 
создадена со одредена старост, како што беа Адам и 
Ева. Двојката беше стара само еден ден но тие беа 
веќе возрасни! Човечките инструменти не можат да го 
земат тој факт во предвид и затоа ним не може да им 
се верува. Верувај во Библијата и ти секогаш ќе имаш 
предност пред шпекулациите на световните учени и 
мудреци.  

11.   Какво 
клучно светско 
случување ја 
има донесено 
силата на 

Библијата во остар фокус?  

Answer: Поразот и колапсот на комунизмот, и ослабнувањето и 
непостојаноста на теоријата на еволуцијата ја имаат посочено Библијата.  
 
Еволуцијата, како и комунизмот ја губи својата сила и 
веродостојност. Ние мораме да запаметиме дека таа не е ништо 
друго освен една недокажана, несигурна теорија. Ние ќе ги споменеме 
само следните три нешта:  

 
1. Книгата на Роберт Џентри “Малечката мистерија на создавањето” има 
вознемирено многу еволуционисти со своите очевидни и чисти докази за 
моментното создавање.  
 
2. Демонстрацијата на скорешната молекуларна биологија покажала дека 
тоа што една клетка е многусложен комплекс, чини да случајното потекло 
на животот во една клетка е математички апсурд.  
 
3. Различната старост која што сега им се припишува на слоевите на 
Големиот Кањон од скорешни научни мерења, како спротивни на 
претходно одредените, чини еволуционистите и нивните мерења да 
изгледаат непромислени и неодговорни. Атеистичката теорија дека 
луѓето и мајмуните потекнуваат од заеднички предок го исмејува 
концептот дека луѓето беа создадени според Божјиот лик. Таа го отфрла 
постоењето на Бог, целосно го порекнува Христа како Спасител, ја негира 
Библијата и ја исмејува вистината за вечниот дом во рајот. Сатаната ја 
сака теоријата на еволуцијата затоа што таа ја уништува вредноста на 
спасението. 

12.   Зошто 
Библијата 
има таков 
универзален апел? 
 
Библијата вели: "Твојот збор е светлина на 
мојата патека" Псалм 119:105. "Ви ги кажав 
овие нешта за да вашата радост биде 
целосна" Јован 15:11. "Во обличје Божји ги 
создаде Тој" Битие 1:27. "Нека вашата 
светлина свети пред луѓето, за да тие ги 
видат вашите добри дела, и да го 
прослават вашиот Татко кој е на небесата" 
Матеј 5:16. "Јас ќе дојдам повторно да ве 
примам при Себеси; за да таму каде што 
сум Јас, бидете и вие" Јован 14:3.  

Answer: Затоа што таа ги одговара 
најзагадочните прашања:  
 
Нема претпоставки во поглед на иднината. Исус ќе дојде многу скоро за да го земе Својот народ во 
прекрасниот дом кој што Тој го приготвил за нив на небесата. Таму, со најголема радост и среќа, луѓето ќе 

 
Библискиот запис за потопот дава 
одговори кои што световните учени 
ги бараат.  

 
Вистинската наука 
е секогаш во 
хармонија со 
Библијата затоа 
што Бог е автор и 
на двете.  



живеат засекогаш (Јован 14:1-3; Откровение 21:3, 4). 

13.   Јас сум благодарен на Бог затоа што ми дал позитивни одговори на најзагадочните прашања во 
животот? 

Answer:  

 
Thought Questions 

Да. Тоа е еден од најголемите факти кои што и даваат веродостојност на Библијата. Повеќето биографии 
најчесто го изоставуваат или омекнуваат лошото и го преувеличуваат доброто. Кажувајќи им ја на луѓето 
ситуацијата таква каква што е, чини да тие имаат доверба во Библијата. Понатаму, сатанска стратегија е да ги 
убеди луѓето дека тие се толку големи грешници кои што Бог не може или нема да ги спаси. Каква само 
радост ги опфаќа таквите луѓе кога ќе им се покажат библиските случаеви на луѓе како нив (а и полоши) кои 
што Бог ги избавил од гревот и ги оправдал (Римјаните 15:4).  

1.   Зачуден сум за тоа дека Библијата дава таков графички опис за гревовите во животите на некои библиски 
личности. Дали е тоа навистина неопходно? (Римјаните 15:4 )  

2.   Дали целата Библија е вдахновена? Многумина веруваат дека само одредени делови се вдахновени. (2. 
Tимотеј 3:16 )  

Библијата има одговор: "Целото Писмо е од Бога вдахновено, и полезно е за поука, изобличување, 
поправање и поучување во праведноста" 2. Тимотеј 3:16. Библијата не го содржи зборот Божји туку таа е Реч 
Божја. Библијата е информативно упатство за раководење во животот на човекот. Нејзиното занемарување 
ќе предизвика непотребни потешкотии и проблеми.  

3.   Библијата е старовремска книга со ахраични зборови и концепти. Дали е сигурно да се потпираме на 
нешто кое што е толку далеку од нашата просветлена денешница? (1. Петрово 1:25 )  

Не. Нејзината старост оди во нејзина полза. Како факт, тоа е еден од доказите за нејзината вдахновеност. 
Библијата вели: "Божјиот збор останува довека" 1. Петрово 1:25. Библијата стои како една карпа. Таа е Божја 
книга, Негов Збор. Таа не може да биде уништена. Луѓе и цели нации се обиделе да ја изгорат, забранат или 
уништат Библијата. Нив ги нема и нивните забрани на Библијата се заборавени. Но сепак Библијата останува 
како најдобро продавана книга во постојано побарување. Милиони би умреле за неа доколку е тоа потребно. 
Нејзината порака е од Бога и 100% одговара за денешницата. Пред да ја проучуваш помоли се и побарај од 
Бога да го отвори твоето срце додека ја читаш.  

4.   Некои од најбрилијантните луѓе во светот, кои што грижливо ја проучувале Библијата, веруваат дека никој 
не може да ја разбере. Доколку Библијата е навистина реч Божја, дали секој би требало да ја разбере? (1. 
Коринтјаните 2:13 )  

Бистрите луѓе кои што можат да разберат и објаснат виртуално сè, најчесто застануваат кога ја читаат 
Библијата. Причина е тоа што духовните нешта “се расудуваат духовно” 1. Коринтјаните 2:13, 14. Длабоките 
нешта на Речта никогаш нема да бидат разбрани од световниот ум, без оглед на тоа колку тој е интелигентен. 
Се додека личноста искрено не бара искуство со Бога, таа нема да може да ги разбере Божјите нешта. 
Светиот Дух кој што ја објаснува Библијата (Јован 16:13; 14:26) не е разбран од телесниот, световен ум. Од 
друга страна, понизниот, дури и необразуван христијанин кој што ја проучува Библијата прима восхитувачко 
разбирање од Светиот Дух (Матеј 11:25; 1. Коринтјаните 2:9, 10).  

5.   Библијата е полна со грешки. Како можам да верувам дека е вдахновена? (Исаија 28:9 )  

Поголемиот број на таканаречените грешки во Библијата се едноставно грешки на судот или недостатокот на 
разбирање на оние кои што се поплакуваат на тоа. Тие не се грешки воопшто, туку вистина која што е 
погрешно разбрана. Библијата:  
 
1. Секогаш ќе ти ја каже вистината. 
2. Никогаш нема да те заведе.  
3. Може целосно да и се верува  
4. Може да се потпреме на неа и таа има авторитет, не само за духовните нешта туку и за другите нешта за кои 
пишува, вклучувајќи ја историјата и науката.  
 
Сатаната секогаш бара некаква божемна грешка во Библијата, кое што не е за изненадување. Тој му најде 
мана дури и на Бога и небесата. Оние кои што копирале можеби направиле грешка во одредени случаеви, 



меѓутоа таква наводна грешка нема никакво влијание врз вистинитоста Божјиот Збор. Учењето не се гради на 
еден библиски текст туку на вкупниот број на Божјите коментари на одреден предмет.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Кое од исполнетите пророштва ја потврдуваат вдахновеноста на Библијата? (4) 
___   Кир ќе го заземе Вавилон.  
___   Џорџ Буш ќе биде претседател на Соединетите Американски Држави.  
___   Египет никогаш повторно нема да биде силна, водечка нација.  
___   Моралот ќе се дегенерира во последните денови.  
___   Германија ќе има дваесет годишна суша.  
___   Вавилон, откако ќе биде уништен, никогаш повеќе нема да биде населен.  
 
2.   Исус ја покажа Својата вера во вдахновението на Библијата преку: (1) 
___   Зборување гласно на одреден предмет.  
___   Цитирајќи од неа додека поучувал.  
___   Повикувајќи оган од небото врз оние кои што се сомневале.  
___   Огласувајќи го тоа од скалилата на храмот.  
 
3.   Кои научни факти од следната листа подоле ги споменува Библијата? (3) 
___   Земјата е тркалезна.  
___   Воздухот има тежина.  
___   Господ го држи атомот да не се распадне.  
___   Формулата за вода е 'H2O'.  
___   Морската вода е солена.  
 
4.   Кои од следните здравствени начела се јавуваат во Библијата? (2) 
___   Пиј два литра вода секој ден.  
___   Не се фаќај за алкохолните пијалоци.  
___   Трчај секое утро и вечер.  
___   Воздружувај се од неморално сексуално однесување.  
 
5.   Кои од следните нешта се точни за Библијата? (3) 
___   Ја пишувале околу 40 луѓе.  
___   Била пишувана во период од 10.000 години.  
___   Само одредени делови од Библијата се вдахновени.  
___   Вистинскиот автор на Библијата е Светиот Дух.  
___   Библијата е најпродавана книга.  
 
6.   Кои од следните библиски пророштва се потврдуваат во животот на Месијата? (3) 
___   Ќе се роди во Назарет.  
___   Ќе лета често до небото.  
___   Ќе биде продаден за 30 сребреници.  
___   Ирод ќе се обиде да го убие.  
___   Ќе биде распнат.  
___   Ќе воскресне по седум дена.  
 
7.   Кое библиско правило, доколку се следи, најдобро ќе ја спречи сидата? (1) 
___   Да не се биде сексуално неморален.  
___   Да не им се служи на идоли.  
___   Да се јаде редовно.  
 
8.   Кои од изјавите подолу се точни за еволуцијата? (3) 
___   Таа е недокажана теорија.  
___   Таа го поткопува христијанството.  
___   Таа е докажан факт.  
___   Докажува дека луѓето и мајмуните имаат исти предци.  
___   Таа е силен адут на комунизмот.  
 
9.   Кои од следните изјави ја докажуваат вдахновеноста на Библијата? (5) 
___   Нејзините биографии го вклучуваат и доброто и лошото.  
___   Таа ги менува животите на нејзините следбеници.  
___   Пророштвата на Стариот Завет беа исполнети од Христа.  
___   Таа прорече подигање на четири светски царства.  
___   Нејзината единственост.  
___   Таа го кажува денот и часот на Христовото доаѓање.  
 
10.   Бог ја создаде земјата за шест буквални 24 часовни дена. (1) 



___   Точно  
___   Неточно  
 
11.   Во деновите на Ное, потопот го уништи сиот животински свет освен морскиот живот и оние кои што се 
наоѓаа во ковчегот. (1) 
___   Точно  
___   Неточно  
 
12.   Различните јазици потекнуваат од кај вавилонската кула. (1) 
___   Точно  
___   Неточно  

 

    

  



Дали-Бог-го-создаде-ѓаволот?  

 
 
 

  Повеќето луѓе во светот се измамени од еден зол гениј кој 
настојува да ги уништи нивните животи - брилијантен ум 
наречен ѓавол или сатана. Меѓутоа овој принц на темнината е 
нешто многу повеќе отколку што ти мислиш. Многумина велат 
дека тој е само митска фигура, меѓутоа Библијата кажува дека 
тој е вистински и дека измамува семејства, цркви а дури и 
нации за да ја зголеми тагата и болката. Ви ги презентираме 
восхитувачките факти за принцот на темнината и за тоа како 
ти можеш да го победиш.  

1.   Од кого потекнува гревот?  
 
"Ѓаволот греши од почетокот." 1. Јован 3:8. "Таа стара змија, наречена 
ѓавол и сатана." Откровение 12:9.  

Answer: Сатаната, кој уште се нарекува и ѓавол, е зачетникот на гревот. 
Без Библијата, зачетокот на злото би останало необјаснето. 

2.   Кое се викал сатаната пред да згреши? 
Каде живеел тој во тоа време? 
 
"Како падна од небото, О Луцифер, сине на 
зората!" Исаија 14:12. Исус рече: "Го видов сатаната како молња како 
паѓа од небото." Лука 10:18. "Ти беше на Божјата света гора." Езекиел 
28:14.  

Answer: Неговото име било Луцифер, и тој живеел на небесата. 
Луцифер е симболизиран преку царот на Вавилон во Исаија 14 глава 
и како цар на Тир во Езекиел 28 глава. 

3.   Какво е потеклото на Луцифер? Каква одговорна 
положба имал тој? Како го опишува Библијата? 
 
"Кога беше создаден." Езекиел 28:13, 15. "Ти беше 
помазан херувим за да засенуваш." Езекиел 28:14. "Ти си 
печат на совршенство, полнота на мудроста и совршен 
во убавината...твоите облеки беа украсени со секакви 
скапоцени камења...оној ден кога беше создаден, тие беа 
креирани, тапаните и кавалите твои....Ти беше совршен 
во патиштата свои, од денот кога беше создаден, се 
додека не се најде во тебе беззаконие." Езекиел 28:12-
15.  



Answer: Луцифер бил создаден од Бога, како и другите ангели (Ефесјаните 3:9) Луцифер бил 
херувим засолнувач или ангел. По еден голем ангел стои на левата и десната страна крај Божјиот 
престол. (Псалм 99:1) Луцифер бил еден од тие високо возвишени ангели водачи. Неговата 
убавина била беспрекорна и восхитувачка. Неговата мудрост била совршена. Неговата 
блескавост била извонредна. Езекиел 28:13 како да индицира дека неговото грло било посебно 
создадено за да од него направи извонреден музичар. Некои мислат дека тој бил водач на 
ангелскиот хор.  

4.   Што се случило во животот на Луцифер што го навело на грев? 
Каков богохулен грев тој извршил? 
 
"Од убавината твоја се возгордеа срцето твое, заради богатството твое 
си ја загуби мудроста своја." Езекиел 28:17 "Затоа што си рече во 
срцето свое, ... ќе го воздигнам својот престол над ѕвездите Божји;...Јас 
ќе бидам сличен на Севишниот." Исаија 14:13,14.  

Answer: Во неговиот живот се појавиле гордоста, завидливоста, 
незадоволството и самовоздигнувањето. Луцифер се обидел да го 
симне Бога од Неговиот престол и тогаш да побара сите други него да 
го обожуваат. Тоа е еден најлош вид на предавство. 

 
Забелешка: Зошто обожувањето е така голема работа? Обожувањето е клучен фактор во 
борбата помеѓу Бога и сатаната. Луѓето беа создадени да бидат среќни и исполнети единствено 
кога ќе му служат само на Бога. Ние не треба да обожуваме ниту да му се поклонуваме дури и на 
еден небесен ангел. (Откровение 22:8,9). Сатаната барал обожување во почетокот. Векови 
подоцна кога го искушувал Христа во пустината, обожувањето било се уште централна тема 
(Матеј 4:8-11). Во овие последни денови, Бог ги повикува сите луѓе Нему да му се поклонуваат и 
го обожуваат. (Откровение 14:6, 7). Тоа толку го разбеснува сатаната така што тој ќе се обиде да 
ги присили луѓето да му служат нему или да бидат убиени. (Откровение 13:15).  

Секој еден обожува нешто или некого:  
Моќ, престиж, храна, задоволство, имот, нечие мислење, итн. Бог вели: 
"Немој да имаш други богови освен мене." Излез 20:3. Сè додека ние 
обожуваме нешто друго, а не Бога, Тој нас нè смета како да сме против 
Него (Матеј 12:30). Оваа вест е шокантна, но вистинита. Доколку нешто 
или некој друг освен Бог го зазема првото место во мојот живот, јас - 
можеби и несвесно, го обожувам сатаната. Дали Бог е на првото место 
во мојот живот или пак можеби јас несвесно го воздигам сатаната? Тоа 
е трезвено прашање, нели? 

5.   Што се случи на небото како 
резултат на побуната на Луцифер?  
 
"И настана војна на небото; Михаел со 
своите ангели завојува против змевот. 
Змевот, пак, и неговите ангели 
завојуваа, но не одолеаја и не се најде 
веќе место за нив на небото. Така 
големиот змев, старата змија, наречен 
ѓавол и сатана, кој го заведува сиот 
свет, беше исфрлен; беше фрлен долу 
на земјата, заедно со неговите ангели." 

Откровение 12:7-9.  

Answer: Луцифер доби подршка од една третина на ангелите 
(Откровение 12:3,4) и предизвика востание на небото. Бог немаше друг избор освен да го исфрли 
Луцифер и неговите ангели. Тоа беше најголемата битка која кога и да се водела. Целта на 

 
Било што или 
било кој (освен 
Бог) што го 
зазема првото 
место во мојот 
живот, станува 
идол којшто јас го 
обожувам.  



Луцифер беше да го узурпира престолот Божји дури ако тоа треба да води и до убиство (Јован 
8:44). По своето паѓање од небото, Луцифер беше наречен сатана (непријател) и ѓавол 
(клеветник), а неговите ангели беа наречени демони. 

6.   Каде е сегашната престолнина на сатаната? Што чувствува 
тој кон луѓето? 
 
"Господ му рече на сатаната: Од каде доаѓаш? А сатаната му 
одговори на Господа и рече: Одев по земјата и ја обиколив." Јов 2:2 
"Тешко вам, на земјата и морето, зашто ѓаволот слезе кај вас со 
голем гнев, знаејќи дека има малку време." Откровение 12:12 
"Вашиот непријател ѓаволот рика како лут лав барајќи некого да го 
проголта." 1. Петрово 5:8.  

Answer: Спротивно на популарното мислење, сатанската престолнина е на земјата, а не во 
пеколот. Бог на Адам и Ева им даде власт над земјата (Битие 1:26). Кога тие згрешија, тие ја 
загубија и сатаната ја презеде таа власт и стана владетел или кнез на оваа земја (Јован 12:31). 
Сатаната огорчено ги мрази луѓето, кои што се создадени според Божјиот лик. Тој не може да се 
допре до Бога, така што неговата злоба е насочена против луѓето коишто се Божји деца. Тој е 
убиец полн со омраза и злоба, чија цел е да те уништи тебе и така му нанесе болка на Бога.  

7.   Кога Господ ги создаде Адам и Ева, што им забрани Тој да 
чинат? Каква беше казната за непослушност? 
 
"Од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за 
познавање на доброто и на злото; од него не јади; зашто во оној 
ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш." Битие 2:17.  

Answer: Тие не требале да јадат од дрвото за познавање на 
доброто и злото. Казната за тој престап била смрт. 

8.   Каков медиум употребил сатаната за да ја измами Ева? Кои лаги 
сатаната и ги кажал неа?  
 
"Но змијата беше полукава од сите полски ѕверови, што ги создаде Господ 
Бог; па и рече на жената: "Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од 
ниедно дрво во рајот?" "Тогаш змијата и рече на жената: "Не, вие нема да 
умрете! Бог знае оти оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат 
очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло." (Битие 
3:1,4, 5)  

Answer: Сатаната ја употреби змијата; најмудрото, најнеодоливото 
животно кое Бог го создал за да ја измами Ева. Некои мислат дека змијата 

на почетокот имала крилја и можела да лета (Исаија 14:29; 30:6). Имај на ум дека таа не ползела 
сè додека Бог не ја проколна (Битие 3:14). Лагите на сатаната биле: (1) нема да умрете и (2) 
јадењето на плодот ќе ве направи мудри. Сатаната, кој го измислил лажењето (Јован 8:44), 
лагите кои и ги рекол на Ева ги помешал со вистина. Лагите во коишто 
има малку вистина се најефективни. Вистина била дека тие ќе го познаат 
злото откако ќе згрешат. Од љубов, Бог од нив го отргнал познавањето на 
големите болки, тагата, страдањето и смртта. Сатаната како што тоа го 
прави и денес чини знаењето за злото да биде примамливо. Сатаната 
кажал лаги за погрешно да го претстави Божјиот карактер, затоа што 
знаел дека никој нема да се тргне настрана од Бог полн со таква љубов, 
освен ако погрешно го разбере Неговиот карактер. 

9.   Дали јадењето на плодот било толку лоша работа? Зошто Адам и 
Ева биле отстранети од градината? 



 
"Оној кој знае да чини добро, а не го чини, за него тоа е грев." Јаков 4:17. "Гревот претставува 
прекршување на законот." 1. Јован 3:4. "Оној кој чини грев е од ѓаволот." 1. Јован 3:8 "И рече 
Господ Бог: 'Ете, Адам стана како еден од Нас, знаејќи што е добро и што е зло; но сега да не ја 
испружи раката своја и да земе од дрвото на животот, и да вкуси, па да заживее вечно!' Откако, 
пак, го изгони Адам, постави на исток пред градината Едем херувим и огнено оружје, кое се 
вртеше околу, за да го пазат патот кон дрвото на животот." Битие 3:22, 24.  

Answer: Да, јадењето на плодот било грев, затоа што значело директно отфрлање на едно од 
малкуте Божји барања. Тоа претставувало отворена побуна против Божјиот закон и авторитет. 
Отфрлувајќи една од Божјите заповеди, Адам и Ева стапиле во сојуз со сатаната, Божјиот 
непријател и така донеле одвоеност помеѓу себе и Бога (Исаија 59:2). Сатаната се надевал дека 
двојката ќе згреши и потоа јаде од дрвото на животот, и така ќе станат бесмртни грешници. 
Меѓутоа Бог ги отстранил од градината за да одбегне една таква трагедија.  

10.   Какви восхитувачки факти Библијата открива за методите на сатаната да повреди, 
измами, обесхрабри и уништи луѓе? 

Answer: Сатаната се користи со секој можен пристап за да измами и уништи луѓе. Неговите 
демони можат да се појавуваат како праведни луѓе, а дури и светители. А и сатаната ќе се појави 
како славен ангел на светлината со сила да симнува оган од небото. Тој ќе го имитира Христа. 
Меѓутоа ти си предупреден, затоа немој да паднеш на тоа. Кога Исус ќе дојде, секое око ќе го 
види Него (Откровение 1:7). Тој ќе остане на облаците и нема да се допре до земјата. (1 
Солунјаните 4:17).  

Библијата вели дека сатаната: 
Измамува/прогонува 
Откровение 12:9, 13 

Цитира/погрешно цитира Библија 
Maтеј 4:5, 6 

Лажно обвинува/убива 
Откровение 12:10; Joван 8:44 

Фаќа во стапици/намамува 
2. Tимотеј 2:26; 1. Петрово 5:8 

Војува против Божјиот народ 
Откровение 12:17 

Врзува/наведува на предавство 
Лука 13:16; Joван 13:2, 21 

Затвора 
Откровение 2:10 

Опседнува/попречува 
Лука 22:3-5; 1. Солунјаните 2:18 

Чини чуда/лаже 
Откровение 16:13, 14; Joван 8:44 

Се појавува како ангел на светлината 
2. Коринтјаните 11:13-15 

Нанесува болест/задава болка 
Joв 2:7 

Неговите демони се појавуваат како пастори 
2. Коринтјаните 11:13-15 

Клевети 
"Ѓавол" значи "клеветник" 

Симнува оган од небото 
Откровение 13:13 

11.   Колку силни и влијателни се искушенијата и стратегиите на сатаната? 
 
Тој ги убедил: Една третина од ангелите (Откровение 12:3-9); Адам и Ева (Битие 3); сите луѓе 
освен осуммина во времето на Ное (1. Петар 3:20). Тој ќе причини загубените да се чувствуваат 
спасени (Матеј 7:21-23). Скоро целиот свет ќе го следи него (Откровение 13:3). Малкумина ќе 
бидат спасени (Матеј 7:14, 22:14).  

Answer: Сатанската статистика за успех е толку голема што е скоро неверојатна. Тој измамил 
една третина од ангелите.. Во деновите на Ное, сите освен осуммина луѓе биле измамени. 
Пред Исус да дојде по втор пат, сатаната ќе се појави како ангел, претставувајќи се како Христос. 
Неговата измамничка сила ќе биде толку голема така што наша единствена безбедност ќе биде 
да одбиваме да одиме и го видиме (Матеј 24:23-26). Доколку ти одбиеш да го видиш и слушнеш, 
Исус ќе те спаси од измамата (Јован 10:29). 



12.   Кога и каде ѓаволот ќе ја прими својата казна? Каква ќе 
биде таа казна? 
 
"Така ќе биде, така ќе биде и при крајот на времето. Синот 
Човечки ќе ги испрати Своите ангели. Тие ќе го соберат од 
Неговото царство сето она што наведува на грев и оние кои 
вршат беззаконие и ќе ги фрлат во огнената печка;" Матеј 13:40-
42 "И ѓаволот којшто ги мамеше беше фрлен во езерото од оган 
и сулфур." Откровение 20:10. "Одете од Мене, вие проколнати, 
во вечен оган приготвен за ѓаволот и неговите ангели." Матеј 

25:41 "И Јас ќе пуштам оган пред тебе, што ќе те проголта; и Јас ќе те претворам во пепел на 
земјата пред очите на сите, што ќе те видат... и нема да те има повеќе." Езекиел 28:18,19.  

Answer: Ѓаволот ќе биде фрлен во огненото езеро на оваа земја на крајот на светот. Огнот ќе го 
проголта сатаната, ќе го претвори во пепел, и неговото постоење ќе престане за вечноста. Огнот 
исто така ќе ги уништи сите грешници. Во оваа завршница, ниту едно битие на Божја страна нема 
да умре, а ниту едно битие на страната на сатаната нема да преживее.  
 
Забелешка: Не е возможно соодветно да се опише болката и агонијата која Таткото и Синот 
ќе ја чувствуваат при уништувањето на сатаната. Тој бил поблизок до нив од кое и да е друго 
битие -топол, близок пријател. Да го уништи него и милионите кои го следат ќе предизвика 
болка за Таткото и Синот повеќе од што огнот ќе може да му нанесе болка на некого во тој 
момент. 

13.   Што е тоа што засекогаш го решава проблемот со гревот? Дали 
гревот некогаш пак повторно ќе се појави? 
 
"Како што Јас живеам, вели Господ, пред Мене ќе клекне секое колено; и 
секој јазик ќе Го признае Бога." Римјаните 4:11 (Види исто Филипјаните 
2:10,11; Исаија 45:23). "Неволјата нема да се подигне по втор пат." Наум 
1:9.  

Answer: Две клучни нешта ќе го решат проблемот со гревот: 
 
Прво, Сите битија на земјата и небото, вклучувајќи го и ѓаволот и 
неговите ангели, од своја волја ќе се поклонат и јавно ќе признаат дека 
Бог е вистинит, фер и праведен. Ниту едно прашање нема да остане 
неодговорено. Сите грешници јавно ќе признаат дека се загубени затоа 
што одбиле да ја прифатат Божјата љубов и Неговото спасение. Тие ќе признаат дека правдата 
бара тие да умрат. Сите ќе признаат дека заслужуваат вечна смрт. 
Второ, Гревот ќе биде очистен од вселената со целосно и завршно уништување на гревот, 
грешниците, ѓаволот и неговите ангели. Бог е категоричен во овој случај: Гревот нема да се 

подигне повторно да ја расипува Божјата вселена. 

14.   Кој стори, завршното, целосно искоренување на гревот од 
вселената да биде извесно?  
 
"За таа цел Синот Божји се јави, за да може да ги уништи делата 
ѓаволски." 1. Јованово 3:8. "Бидејќи, пак, децата имаат учество во телото 
и крвта, така и Самиот Тој зеде учество во тоа, та со смртта да го 
обессили оној кој ја имаше власта над смртта, односно ѓаволот." Евреите 
2:14.  

Answer: Преку Својот живот, смрт и воскресение, Исус стори 
искоренувањето на гревот да биде извесно. 



15.   Што чувствува Бог Таткото за луѓето? 
 
"Самиот Татко ве љуби." Joван 16:27. (Види исто Јован 3:16; 17:22, 23.)  

Answer: Таткото ги сака луѓето како што тоа го прави и Синот. Главната 
цел на Христовиот живот била да го демонстрира карактерот на Својот 
Татко во Својот живот, така што луѓето да можат да знаат дека Тој е 
полн со љубов, топол татко кој се грижи, каков што Тој навистина и е. 
(Јован 5:19). 
 
Сатаната погрешно го претставува Таткото. 
Сатаната погрешно го претставува Таткото како нечувствителен, 
далечен, кој бара многу, кој е суров и недостапен (карактеристиките на 
ѓаволот). Тој дури и своите грди, штетни дела ги обележува како "дела 
Божји." Исус дошол да ја отстрани таа клевета од името на Неговиот 
Татко и да покаже дека нашиот небесен Татко нè сака повеќе отколку 
што мајката може да го сака своето дете (Исаија 49:15). Омилената Христова тема била Божјото 
трпение, нежност и обилна милост.  
 
Таткото одвај чека 
Со цел да ги направи луѓето многу среќни, нашиот небесен Татко има приготвено прекрасен 
вечен дом за нив. Нашите соништа не можат дури ни да го достигнат тоа! Тој одвај чека да му 
пружи добредојде на Својот народ во тој ден. Да им го кажеме тоа на оние што не знаат! А и да 
бидеме подготвени, одбројувањето веќе е започнато. 

16.   Ми причинува задоволство да знам дека Бог Таткото 
ме сака онолку колку што и Христос.  

Answer:  

 
Thought Questions 

Ние не знаеме. Библијата не го кажува тоа.  

1.   Дали плодот што Адам и Ева го јаделе било јаболко? 
(Битие 3:6 )  

2.   Од каде потекнува концептот дека ѓаволот е црвен, 
половина човек и половина ѕвер со рогови и опашка? 
(Eзекиел 28:14 )  

Тоа потекнува од паганската митологија и тоа му одговара на 
ѓаволот. Тој знае дека луѓето ги отфрлаат монструмите како 
бајка и тоа ќе води кон тоа, луѓето да го негираат неговото 
постоење. Оние што не веруваат дека постои ѓавол, се првите 
кои ќе бидат измамени од неговите итрини.  

3.   Бог им рекол на Адам и Ева дека во оној ден кога ќе вкусат од плодот ќе умрат. Зошто 
тие не умреле тој ден? (Битие 2:17 )  

Библијата зборува за два вида на смрт:  
(1) Првата смрт е онаа со која сите умираме (Евреите 9:27). 
(2) Втората смрт ќе ја доживеат злите во огненото езеро на крајот на времето (Откровение 21:8). 
Разликата е во тоа што не постои воскресение по втората смрт. Таа е вечна.  
 
 



Исус умре со втората смрт за секој човек 
Кога Адам и Ева згрешиле, тие веднаш би умреле со втората смрт ако не беше фактот дека Исус 
зачекорил напред и се понудил себеси да умре со втората смрт на Голгота за секоја личност. 
Неговата возвишена жртва ги поштедила (Евреите 2:9). 
 
Кога Адам згрешил, неговата бесмртна природа станала подложна на умирање. 
Што се однесува до првата смрт, буквалното значење на зборот "умреш" во Битие 2:17 значи 
"умирајќи ќе умреш," што може да се забележи во маргините на повеќето Библии. Тоа значи дека 
кај Адам и Ева ќе започне процесот на умирање. Пред да згреши, двојката поседувала природа 
која не умирала, природа која не ги водела кон грев. Оваа природа била овековечувана со 
јадењето од плодот на дрвото на животот. Во моментот кога згрешиле, нивната природа се 
променила во смртна, грешна природа. Тоа е она што Бог го претскажал. Заради тоа што им бил 
забранет пристапот кон дрвото на животот, веднаш започнало распаѓање што ги водело кон смрт. 
Гробот станал извесност. Подоцна, Господ го нагласил тоа, кога им рекол: "Од прав си и во прав 
ќе се вратиш." Битие 3:19.  

4.   Заради тоа што Господ го создал Луцифер, не ли е Тој всушност одговорен за неговиот 
грев? (Исус Навин 24:15 )  

Не, воопшто. Бог го создал Луцифер како совршен, безгрешен ангел. Луцифер самиот од себе 
станал ѓавол. Слободата на изборот е аголен камен принцип на Божјото владеење. Бог знаел 
дека Луцифер ќе згреши и пред неговото создавање. Доколку во тој момент Бог одбил да го 
создаде, Тој би се одрекол од тој главен принцип на слободен избор.  
 
"Слобода на изборот" е Божјиот начин на раководење  
Така, знаејќи што би направил Луцифер, Бог сепак го создал. Истите факти важат и за 
создавањето на Адам и Ева. А, да дојдеме и поблиску, истото важи за мене и тебе. Бог знаеше 
уште и пред да се родиме како ќе живееме, но сепак Тој дозволил да живееме и да се одлучиме 
за Неговото или сатанското владеење. Бог е волен да биде погрешно разбран или лажно обвинет 
со векови, додека тој дозволува секоја личност самата да одлучи кого ќе го следи.  
 
Само еден Бог полн со љубов би ризикувал да даде целосна слобода на сите 
Овој важен дар на слободата може да дојде само од праведен, отворен и полн со љубов Бог.  
 
Одлучи да му служиш на Бога. 
Проблемот со гревот наскоро ќе заврши. Во почетокот сè беше "многу добро." Битие 1:31. Сега 
целиот свет лежи во зло (1. Јован 5:19). Низ целиот свет луѓето се одлучуваат да му служат на 
Бога или сатаната. Употреби ја својата фантастична од Бога дадена слобода да одлучиш да му 
служиш на Господа.  

5.   Зошто Бог не го уништил ѓаволот кога тој згрешил и така да го реши проблемот со 
гревот? (1. Коринтјаните 4:9 )  

Затоа што гревот е нешто сосема ново во Божјата вселена и нејзините жители не го разбирале 
тоа. Најверојатно и самиот Луцифер не го разбирал тоа на почетокот. Тој бил брилијантен, високо 
почитуван ангел водач. Неговиот пристап без сомнеж беше од голем интерес за небото и 
ангелите. Веројатно звучело вака: "Небото е добро, меѓутоа може да се подобри доколку повеќе 
се вклучени ангелите. Премногу непредизвикан авторитет (каков што Отецот и Синот имаат) 
тежнее да ги заслепи водачите за вистинскиот живот. Од ангелите не треба да се бара да 
извршуваат наредби. Ние треба да даваме наредби. Бог знае дека моите сугестии се точни, и Тој 
смета дека му се има закането. Ние не треба да дозволиме нашите благородни водачи кои не 
знаат што се случува да го изложат на опасност постоењето на небото. Тие ќе не слушаат 
доколку се раздвижиме едногласно. Ние не смееме да бидеме слаби; ние мора да делуваме. Во 
спротивно ние сите ќе бидеме упропастени од влада која што не нè вреднува."  
 
Една третина од ангелите му се придружиле на Луцифер  
Аргументите на Луцифер убедиле многу ангели и една третина му се придружиле. Доколку Бог го 
уништил Луцифер веднаш, некои од ангелите кои не го разбирале целосно Божјиот карактер ќе 



почнеле да му служат на Бога од страв велејќи: "Можеби Луцифер беше во право. Бидете 
внимателни. Доколку се разидувате од Бога, Тој може да ве убие." Така ништо не можело да се 
реши. Наместо да биде решен, проблемот би бил направен уште поголем.  
 
Бог прифаќа само доброволна служба полна со љубов  
Единствена служба што е прифатлива за Бога е радосна, доброволна служба потикната од 
љубов. Послушност од било која друга причина е неприфатлива. 
 
Бог му дава на сатаната време да ги демонстрира своите принципи. 
Сатаната тврдел дека има подобар план за владеење со вселената. Бог му дава нему време да 
ги демонстрира своите принципи. Господ ќе го уништи гревот само тогаш откако секоја душа во 
вселената ќе биде уверена дека сатанското владеење е нефер, полно со омраза, безмилосно, со 
лаги и уништувачко. 
 
Вселената го набљудува овој свет  
Библијата вели: "Ние сме гледиште за светот, за ангелите и за луѓето." 1. Коринтјаните 4:9. 
Целата вселена нè набљудува како што ние сме вовлечени во големата борба помеѓу Христа и 
сатаната. Оние што ќе одберат да стапат во сојуз со гревот и сатаната, ќе бидат уништени заедно 
со него, а Божјиот народ ќе биде земен на вечна сигурност во нивниот небесен дом.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Во чие срце се роди гревот (злото)? (1) 
___   Михаил.  
___   Луцифер.  
___   Гаврил.  
 
2.   Каде живеел Луцифер кога првпат згрешил? (1) 
___   На земјата.  
___   На небесата.  
___   На северната ѕвезда.  
 
3.   Со кои од карактеристиките е опишан Луцифер: (6) 
___   Создаден ангел.  
___   Полн со мудрост.  
___   Јавал небесен бел коњ.  
___   Совршен на сите свои патишта.  
___   Чувар на небесната порта.  
___   Извонреден музичар.  
___   Совршен во убавината.  
___   Херувим засолнувач.  
 
4.   Кои од следните нешта се вистина за бунтот на Луцифер: (5) 
___   Тој беше исфрлен од небесата.  
___   Тој се покаја и остана на небесата.  
___   Тој се сокри во палатата.  
___   Неговото име стана сатана.  
___   Тој беше првиот грешник.  
___   Исус го виде како е исфрлен од небесата.  
___   Една третина од ангелите паднаа заедно со него.  
 
5.   Што посакувал Луцифер? (2) 
___   Да биде обожуван.  
___   Да го симне Бог од Неговиот престол и да го превземе Неговото место.  
___   Да лета низ целата вселена.  
 



6.   Кои од следните нешта се точни за Луцифер, ѓаволот: (4) 
___   Тој е црвен и има рогови.  
___   Неговиот дом е пеколот.  
___   Тој ги сака луѓето.  
___   Тој може да се појави како небесен ангел.  
___   Тој не може да прави чуда.  
___   Тој е лажец и убиец.  
___   Тој може да симнува оган од небото.  
___   Повеќето луѓе ќе го следат него и ќе бидат загубени.  
 
7.   Кои нешта се точни за падот на Адам и Ева? (3) 
___   Сатаната им се појавил како ангел.  
___   Сатаната го нарече Бога лажец.  
___   Ние знаеме дека сатаната им дал јаболки.  
___   Сатаната му пришол прво на Адам.  
___   Сатаната се надевал дека тие ќе станат бесмртни грешници.  
___   Искушувајќи ги, сатаната помешал вистина и лага.  
 
8.   Што е точно за завршната казна за сатаната? (4) 
___   Тој ќе биде претворен во пепел после огнот.  
___   Неговите ангели ќе ја одбегнат казната.  
___   Огнот ќе биде на небото.  
___   Сатаната и неговите ангели ќе признаат дека погрешиле.  
___   Огнот ќе го уништи гревот и грешниците.  
___   Сатаната ќе ја признае Божјата правда.  
 
9.   Зошто Бог не го унуштил Луцифер кога тој згрешил? (4) 
___   Ангелите тоа можеле да го разберат погрешно.  
___   Некои би можеле да се плашат од Бога после тоа.  
___   Луцифер беше премногу силен за Бога.  
___   Добрите ангели не би Му дале да го стори тоа.  
___   Беше потребно време за да се демонстрира планот на сатаната.  
___   Беше потребно време за да се оправда Божјиот план.  
 
10.   Кое едно нешто ќе ја оправда Божјата влада на крајот? (1) 
___   Бог ќе изврши некои чуда.  
___   Секоја душа во вселената ќе падне на колена, признавајќи ја Божјата љубов и правда.  
___   Небесните ангели ќе побараат од сите да му служат на Бога.  
 
11.   Кои од следните факти се точни за гревот (злото)? (5) 
___   Исус стори уништувањето на гревот да биде извесно.  
___   Гревот претставува кршење на Божјиот закон.  
___   Гревот нè одвојува од Бога.  
___   Гревот е лесно да се победи.  
___   Сатаната го измислил лажењето.  
___   Еднаш уништен, гревот нема никогаш повторно да се јави.  
 
12.   Кои од следните нешта се точни? (5) 
___   Сатаната му ги препишува своите атрибути на Бога.  
___   Бог нè сака нас повеќе дури и од нашите родители.  
___   Таканаречените "дела Божји" се всушност дела сатански.  
___   Исусовиот живот го откри Божјиот карактер.  
___   Бог Таткото е суров.  
___   Поголемиот број на луѓе имаат погрешно разбирање за Бога.  

 

    

  



Спасен-одозгора  

 
 
  

  Замисли си го ужасот да бидеш во океан со гладни, 
смртоносни ајкули блиску до тебе! Тогаш замисли колку би се 
чувствувал благодарно и олеснето доколку би бил однесен на 
сигурно место. Факт е дека секоја личност на оваа планета е 
загубена во еден таков океан. Нам итно ни е потребно 
избавување, не од брод или хеликоптер туку од нашиот 
небесен Отец. Бог те љуби тебе толку многу што Тој го прати 
Својот Син за да те спаси. Без сомнеж веројатно го имаш сето 
ова слушнато претходно, меѓутоа дали си сигурен дека 
навистина сето тоа го имаш разбрано? Што тоа навистина 
значи за тебе и дали може тоа да го промени твојот живот? 
Прочитај ја оваа лекција и откри!  

1.   Дали Бог навистина се грижи за мене?  
 
Еве што вели Тој: "Бидејќи си скап во очите Мои, многу си 
ценет; Јас те возљубив." Исаија 43:4. "Со вечна љубов те 
засакав." Еремија 31:3.  

Answer: Божјата бесконечна љубов за тебе и мене е далеку 
над нашето разбирање. Тој те љуби тебе како ти да си 
единствената загубена душа во вселената. Тој би го дал 
Својот живот за тебе или мене дури и доколку не би постоел 
друг грешник за спасување. Обиди се никогаш да не го 
заборавиш тоа. Ти си драгоцен во Неговите очи. Тој те љуби тебе. 

2.   Како Бог ја покажа Својата љубов кон нас? 
 
"Зашто Бог толку го засака светот, што Го даде Својот Единороден 
Син, та секој кој верува во Него да не загине, туку да има вечен 
живот." Јован 3:16. "Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што 
Бог Го испрати во светот Својот Единороден Син за да можеме да 
живееме преку Него. Љубовта е во тоа, не дека ние Го засакавме 
Бог, туку Тој нè засака нас и Го испрати Својот Син како жртва за 
помирување за нашите 
гревови." 1. Јованово 4:9, 10.  

Answer: Затоа што Тој нас нè 
сака толку многу, Тој беше 
готов да го види Својот Син 

како страда и умира отколку да биде одвоен од тебе и мене за 
целата вечност. Ние нема да можеме да го разбереме тоа, 
меѓутоа Тој го направи тоа само за тебе, само за мене!  

3.   Како Бог може да сака некој како мене? 
 
"Бог ја покажа Својата љубов кон нас со тоа што уште додека 



бевме грешници, Христос умре за нас." Римјаните 5:8.  

Answer: Сигурно не заради тоа што јас го заработив или заслужив тоа. Никој од нас нема 
заработено ништо друго освен платата за гревот, која е смрт (Римјаните 6:23). Меѓутоа Божјата 
љубов е безусловна. Тој ги сака крадците, прељубодејците и убијците. Тој исто така ги сака 
себичните, лицемерните и богохулците. Но, највеќе од се Тој ме сака мене! И заради тоа што Тој 
знае дека моите гревови водат само кон мизерија и смрт, Тој сака да ме спаси од моите гревови. 
Заради тоа Тој умре. 

4.   Што прави Неговата смрт за мене? 
 
"Гледајте каква љубов ни дарувал Таткото: да се 
наречеме деца Божји." 1. Јован 3:1. "А на сите што Го 
примија, им даде право да станат деца Божји - на 
оние кои веруваат во Неговото име." Јован 1:12.  

Answer: Христос умре за да ја плати мојата смртна 
казна. Тој се роди како човек за да може да ја 
претрпи смртта што јас ја заслужувам. Тогаш Тој ми 
ја понуди заслугата за тоа што Тој го стори. Со други 
зборови, Неговиот безгрешен живот е засметан на 
моја сметка, како јас би можел да бидам сметан за 
праведен. Неговата смрт е прифатена од Бога како 
целосна отплата за сите мои минати грешки, и 
прифаќајќи го тоа што Тој го стори, како дар, јас сум 
земен во Божјото семејство како Негово дете. Тоа 
едноставно го свртува умот!  
 

Размислувај за следните едноставни факти за момент: 

•  Заради моите гревови, јас сум осуден на смрт.  
•  Јас не можам да ја платам казната без да го загубам вечниот живот, заради тоа што ако јас 
умрам за моите гревови, јас не можам самиот да се воскреснам. Јас би бил мртов засекогаш.  
•  Јас сум должен нешто што не можам да платам! Меѓутоа доаѓа Исус Христос и вели: "Јас ќе 
платам. Јас ќе умрам наместо тебе и ќе ти дадам кредит за тоа. Ти нема да треба да умреш за 
твоите гревови.  
•  Јас можам да ја прифатам понудата! Едноставно е нели? Јас отворено ја признавам и ја 
прифаќам Неговата смрт за моите гревови. Оној момент кога го чинам тоа, јас сум станал син или 
ќерка Божја! 
5.   Како јас го примам Него и преминувам од смрт во 
живот? 
 
Едноставно признај три нешта:  
1. Јас сум грешник. "Сите згрешиле." Римјаните 3:23. 
2. Јас сум осуден да умрам. "Платата за гревот е смрт." 
Римјаните 6:23. 
3. Јас не можам да се спасам себеси. "Без мене вие не можете 
да чините ништо." Јован 15:5. 
 
Потоа, верувај во три нешта:  
1. Тој умре за мене. "За да Тој... вкуси смрт за секој човек." 
Евреите 2:9. 
2. Тој ми простува. "Доколку ги исповедаме нашите гревови, тој е верен и праведен да ни ги 
прости нашите гревови." 1.Јованово 1:9. 
3. Тој ме спасува. "Оној кој што верува во мене има живот вечен." Јован 6:47.  

Answer: Барајќи го, верувајќи во и прифаќајќи го големиот Божји дар, нашиот Господ Исус 
Христос. 



6.   Што морам да направам за да се здобијам со дарот 
на спасението? 
 
"Бивајќи оправдани преку Неговата благодат преку 
откупувањето кое е во Исуса Христа." Римјаните 3:24. 
"Човекот е оправдан преку верата без делата на законот." 
Римјаните 3:28.  

Answer: Единствено нешто што јас треба да го направам 
е да го прифатам тоа како дар. Моите дела на послушност нема да ми помогнат ниту малку во тоа 
искуство на оправдание. Сите кои ќе замолат за спасението, со вера ќе го добијат. Најлошиот 
расипан грешник ќе биде прифатен врз истите основи како и оној кој морално е најправилен. 
Минатото не се смета. Запамети, Бог нè сака сите еднакво, и простувањето се добива со барање. 
"Затоа што преку благодатта сте спасени со вера; и тоа не од себеси: тоа е дар Божји: не со дела, 
за да некој не се пофали." Ефесјаните 2:8, 9. 

7.   Кога јас ќе се приклучам на Неговото семејство преку вера, каква 
промена Исус чини во мојот живот?  
 
"Ако некој е во Христа, тој е ново создание; старото помина; ете, се стана 
ново." 2. Коринтјаните 5:17.  

Answer: Кога ќе го примам Христос во моето срце, Тој го уништува старото 
јас и всушност ме менува во ново духовно создание. Стариот живот во 
грев сега станува одбивен и непожелен. Радосно јас почнувам да 
искусувам за прв пат слобода од вина и осудување. Јас почнувам да 
гледам колку бил празен мојот живот без Христа. Наместо да се хранам од 
лушпите под трпезата, сега јас се гоштевам на Царевата гозба. Една 
минута со Бога дава повеќе среќа отколку целиот живот во служба на 
ѓаволот. Каква промена! Зошто толку долго чекав за да ја прифатам?  

8.   Дали овој променет живот навистина ќе биде посреќен 
отколку задоволствата на стариот живот? 
 
Исус рече: "Овие нешта ви ги реков...за вашата радост да биде 
полна." Јован 15:11. "Доколку Синот ве ослободи, тогаш ќе бидете 
навистина слободни." Јован 8:36. "Јас дојдов за тие да имаат 
живот, и тоа да го имаат многу пообилно." Јован 10:10.  

Answer:  

Многумина мислат дека христијанскиот живот нема да биде среќен живот заради 
ограничувањата и самооткажувањето. Меѓутоа токму спротивното е вистина. Кога ти ја 
прифаќаш љубовта Христова, фантастично богатство извира одвнатре. Неверојатен мир и 
радост продираат во твојот живот. Тука нема споредба со стариот живот на себичност и 
неуспех. Како еден лош сон, болното минато исчезнува и ти 
искусуваш многу пообилен живот, како што Бог замислил тоа 
да биде. 

9.   Меѓутоа, можам ли да се убедам себеси да ги чинам 
оние нешта кои христијаните ги чинат? 
 
"Јас сум распнат со Христа: и јас веќе не живеам; туку 
Христос живее во мене." Галатјаните 2:20. "Сè можам преку 
Христа кој ми дава сила." Филипјаните 4:13. 

Answer: Тука се открива најголемото чудо на христијанскиот 

 
 



живот. Ти не се присилуваш да чиниш добро! Што чиниш како христијанин е само излевање на 
животот на една друга Личност во тебе. Послушноста е природен одговор на љубовта во твојот 
живот. Бидејќи си роден од Бога, како ново создание, ти сакаш да му бидеш Нему послушен затоа 
што Неговиот живот станал дел од твојот живот. Не претставува бреме да му угодиш некому кого 
го сакаш, туку задоволство. "Наоѓам задоволство да ја вршам Твојата волја, О Боже мој: Твојот 
закон е во моето срце." Псалм 40:8.  

10.   Дали и Десетте Заповеди нема да биде тешко да се држат? 
 
"Доколку Ме сакате, држете ги Моите заповеди." Јован 14:15. 
"Зошто ова е љубовта Божја, да ги држиме Неговите заповеди; а 
Неговите заповеди не се мачни." 1. Јованово 5:3. "Но кој го држи 
Неговиот збор, во него навистина љубовта Божја е совршена." 1. 
Јованово 2:5.  

Answer: Библијата секогаш ја поврзува послушноста со една 
љубовна врска. Наново родените христијани не наоѓаат дека е 
тешко да се држат Десетте Заповеди. Имајќи ги сите минати 
гревови покриени преку Неговата помирувачка смрт, мојата 
сегашна и идна послушност е вкоренета во Неговиот победоносен 
живот во мене. Како факт, затоа што јас го сакам Него толку многу и 

заради тоа што Тој го променил мојот живот, јас правам и повеќе од она што Десетте Заповеди го 
побаруваат. Секој ден јас ја истражувам Библијата за индикации на Неговата љубов, барајќи да 
најдам повеќе начини за да ја изразам својата љубов кон Него. "И што и да побараме, ние 
добиваме од Него, затоа што ги држиме Неговите заповеди и ги чиниме оние нешта кои се 
угодни во Неговите очи." 1. Јованово 3:22. 

11.   Како да бидам сигурен дека држењето на заповедите 
споменато за Божјиот народ во Библијата не е легализам?  
 
"Тука е трпението на светиите; тука се оние кои ги држат 
Божјите заповеди и верата Исусова." Откровение 14:12. "И тие 
(светиите) го победија него (сатаната) преку крвта на Јагнето 
и преку зборот на своето сведоштво; и тие не ги љубеа своите 
животи до смрт." Откровение 12:11.  

Answer: Немој да ја побркаш послушноста со легализмот. 
Легализам значи да се заработи спасението преку добри дела. 
Светиите во Библијата имаат четири карактеристики: (1) ги 
држат заповедите, (2) имаат доверба во крвта на Јагнето, (3) 
ја споделуваат својата вера со другите и (4) попрво ќе се 
одлучат да умрат отколку да згрешат. Ова се вистинските 
белези на личноста којашто е во љубов со Христа и којшто во 

својот живот се одлучил Него да го следи. 

12.   Кој посебен чин ја запечатува љубовната врска со Христа, 
и што претставува тој? 
 
"Ние сме погребани со Него преку крштевањето во смрт; како што 
Христос беше подигнат од мртвите преку славата на Отецот, така и 
ние треба да чекориме во нов живот." "За грешното тело биде 
уништено." Римјаните 6:4, 6. "Јас ве свршив за еден маж, за да 
можам да ве претставам како девица при Христа." 2. Коринтјаните 
11:2.  

Answer:  
Крштевањето претставува три симболични настани во животот на 



вистинскиот верник: (1) смрт за гревот, (2) раѓање во нов живот во Христа и (3) венчавка со 
Христа за вечноста. Ова духовно единство ќе расне сè посилно и послатко со текот на времето, 
онолку долго колку што љубовта продолжува да расте. Како и во секој брак, загубата на љубовта 
може да го претвори рајот во пекол. Кога љубовта исчезнува, домот опстојува само преку 
механичка, присилна должност на законскиот брак. Исто така, кога еден христијанин престанува 
да го сака Христа највеќе од сè, неговата религија претставува само ограничено придржување на 
една гарнитура од правила. 

13.   Како можам да бидам сигурен дека верата и љубовта во мојот 
брак со Христа ќе продолжи да се зголемува? 
 
"Истражувајте го Писмото." Јован 5:39. "Молете се постојано." 1. 
Солунјаните 5:17. "Како што го примивте Господа Христа Исуса, така и 
живејте во Него." Колосјаните 2:6. "Јас умирам секојдневно." 1. 
Коринтјаните 15:31.  

Answer: Ниту една љубовна врска не може да напредува без 
комуникација. Молитвата и проучувањето на Библијата се апсолутно неопходни за врската да 
може да расте. Неговата реч претставува едно љубовно писмо што јас морам да го читам 
секојдневно за да го хранам духовниот живот. Разговорот со Него во молитва го задлабочува 
посветувањето и го отвора умот за поубаво и поблиско знаење за Неговиот интерес за мене. 
Секој ден јас сум восхитен да откријам детали од Неговото неверојатно грижење за мојата среќа. 
 
Бог го запечатува нашиот духовен брак 
За да го запечати нашиот духовен брак за вечноста, тој ветил дека никогаш нема да ме остави 
(Псалм 55:22; Матеј 28:20; Евреите 13:5), да се грижи за мене кога сум болен или здрав (Псалм 
41:3; Исаија 41:10) и да се погрижи за секоја потреба која ќе се појави во мојот живот (Матеј 6:25-
34). Кога јас ќе го примам Него со вера и ќе откријам дека Неговите ветувања се доволни за с è, 
продолжувам да му верувам Нему за секоја потреба во иднината и Тој никогаш нема да ме 
разочара. 

14.   Моја желба е да го примам Христос во моето срце и да доживеам наново раѓање.  

Answer:  

 
Thought Questions 

Евреите 7:25, Римјаните 3:23 ни кажуваат дека "сите имаат згрешено." Заради тоа што "платата 
за гревот е смрт" (Римјаните 6:23) и затоа што "сите имаат згрешено," заради тоа "нешто посебно" 
се бара за секоја личност којашто некогаш била родена. Само Оној чијшто живот е еднаков со 
целото човештво може да умре за гревовите на човештвото. Заради тоа што Исус е Создател и 
Зачетник на сиот живот, животот кој Тој го положи беше еднаков со животите на сите кои некогаш 
живееле. Не само што помирувањето морало да биде направено од Оној чијшто живот можел да 
биде приложен за сите други созданија, туку Оној кој би умрел со таква помирувачка смрт треба 
да биде способен да стане од мртвите. Зошто? Со цел да ги приложи заслугите од помирувањето 
за сите оние што ќе го побараат тоа со вера. "Затоа Тој е способен да ги спаси целосно сите оние 
кои доаѓаат при Бога преку Него, гледајќи дека Тој секогаш живее за да посредува за нив." 
Евреите 7:25.  

1.   Како може смрта на еден Човек да ја плати казната за гревовите на целото човештво? 
Јас имам живеено ужасен живот во грев. Се плашам дека Бог ќе треба да направи нешто 
посебно да му прости на еден толку лош човек како мене. (Евреите 7:25 )  

2.   Доколку јас го прифатам Христа и Неговото простување и потоа згрешам повторно, 
дали Тој ќе ми прости повторно? (1. Joваново 1:9 )  



Ние можеме да му веруваме на Бога дека тој ќе ни прости повторно доколку ни е жал за гревот и 
истиот го исповедаме. "Доколку ги исповедаме нашите гревови, Тој е верен и праведен да ни ги 
прости нашите гревови и да нè очисти од сета неправедност." 1. Јованово 1:9.  

3.   Како можам да му се обратам на Бога во мојата грешна состојба? Нема ли да биде 
подобро да имам свештеник или проповедник што би се молел за мене? (Евреите 4:16 )  

Бидејќи Исус живееше во тело и беше "искушуван како и ние" (Евреите 4:15) ние имаме Бог кој 
може да нè разбере и кој копнее да биде милостив кон нас. Евреите 4:16 ни вели дека можеме 
"смело да дојдеме при престолот на благодатта, за да се здобиеме со милост." Ние можеме да му 
се обратиме на Бога директно преку Исуса Христа, без посредник; и имајќи доверба во Неговата 
милост, ние можеме "смело" да дојдеме при Него во името на Исуса (Јован 14:14). 1. Тимотеј 2:5 
вели: "Постои еден Бог и еден посредник помеѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос.”  

4.   Постои ли нешто што јас можам да направам за да му помогнам на Бог да ме спаси? 
(Римјаните 4:5 )  

Не. Неговиот план е целосно од благодатта (Римјаните 3;24; 4:5); тоа е "дар Божји." Ефесјаните 
2:8. Вистина е дека Бог нè дарува со благодат преку вера, и Тој исто така ни дава желба и сила да 
му бидеме послушни. Ова резултира во усогласување со Неговите закони. Така, дури и 
послушноста е резултат на Божјата бесплатна благодат. Послушноста, службата и верноста се 
вистински тест за да се биде Христов следбеник и природен плод на верата во Исуса Христа.  

5.   Доколку Бог го простува мојот грев и ме обновува во Неговото семејство, дали тоа ќе го 
елиминира секое идно казнување на моите гревови, или дали се уште од мене би се барало 
некој вид на казнување? (Михеј 7:18 )  

Библијата вели: "Сега нема осудување за оние кои се во Исуса Христа." Римјаните 8:1. Христос ја 
плати целосната казна за нашите престапи, и оние што го примаат преку вера не должат никакви 
дела на казнување за очистување, туку веќе се сметаат за "испрани" во крвта на Јагнето! Исаија 
43:25 содржи прекрасно ветување за простување: "Јас, јас самиот ги бришам твоите гревови 
заради Самиот себеси, и веќе нема да се сетам на твоите гревови." Михеј 7:18,19 покажува едно 
прекрасно однесување на Откупителот-Бог кон Својот народ: "Кој Бог е како тебе, кој простува 
безаконија, и го одминува престапот на остатокот од Својот народ? Тој не го задржува Својот гнев 
засекогаш, затоа што тој наоѓа задоволство во милоста. Тој повторно,...ќе има сочувство кон нас; 
тој ќе ги потчини нашите безаконија; и Ти ќе ги фрлиш сите нивни гревови во длабочините 
морски."  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Бог го излеал целото небо во кој голем дар за човекот? (1) 
___   Библијата.  
___   Неговата црква.  
___   Исус Христос.  
___   Законот.  
 
2.   Најголемата манифестација на љубов која што некогаш светот ја видел била во (1 
___   Лебовите и рибите.  
___   Исусовата смрт на крстот.  
___   Педесетница.  
___   Петровото признавање на својата вина.  
 
3.   Христовата жртва на крстот е приложена (1) 
___   За секого.  



___   Само за праведните.  
___   Само за злите.  
___   За оние предодредени за спасение.  
 
4.   Кого Бог најмногу ги сака (1) 
___   Членовите на црквата.  
___   Проститутките и крадците.  
___   Секого подеднакво.  
___   Наново родените христијани.  
 
5.   Христос се роди во човечкото семејство за да (1) 
___   Ја плати казната за гревот.  
___   Знае колку сме ние слаби.  
___   Стане добар столар.  
 
6.   За една личност да добие спасение, таа треба да (1) 
___   Проучува библиски часови.  
___   Припаѓа на црквата.  
___   Зборува на јазици.  
___   Го прифати тоа како дар.  
 
7.   Ние сме спасени преку (1) 
___   Добри дела.  
___   Благодатта.  
___   Желба.  
 
8.   Простувањето и прифаќањето нè водат да чувствуваме (2)  
___   Дека ние можеме повторно да почнеме да грешиме.  
___   Каење за задоволствата од кои сме се откажале.  
___   Радост и мир.  
___   Уверување за вечен живот.  
 
9.   Послушноста треба да биде базирана врз основа на (1) 
___   Страв од пеколот.  
___   Копнеж да се биде прифатен од пријателите.  
___   Љубов за Христа.  
 
10.   Држењето на заповедите претставува (1) 
___   Легализам.  
___   Еден од плодовите на вистинското обратување.  
___   Не е важно.  
 
11.   Венчавката со Христа е симболизирана преку (1) 
___   Стапување во манастир.  
___   Крштевање.  
___   Венчален прстен (бурма) носен на десната рака.  
___   Заветување за целибат (нестапување во брак).  
 
12.   Двете најголеми нешта за да се остане во љубов со Христа се: (2) 
___   Секојдневно проучување на Библијата.  
___   Давање на големи дарови.  
___   Нејадење на свинско месо.  
___   Постојано пребивање во молитва.  

 

    

  



Величествениот-град-во-вселената  
    Колку голем град! Њујорк, Токио и Лондон се ништо во 

споредба! Почекај само додека ги дознаеш восхитувачките 
факти за овој гигантски град што може да патува низ 
вселената. Сето тоа е факт, а не научна фантазија! 
Информациите во оваа лекција ќе ја воодушеви твојата душа 
и ќе ти даде надеж за иднината.  

1.   Кој е архитект и градител на тој вселенски град? 
 
"Затоа Бог не се срами да биде наречен нивни Бог, зашто им 
приготви град. " Евреите 11:16  

Answer: Библијата објавува дека Бог има голем град за Својот 
народ и овој град е толку вистински и буквален како и секој друг 
што ти го познаваш. 

2.   Каде се наоѓа тој восхитувачки 
град што Бог го подготвува?  
 
"Тогаш јас Јован го видов Светиот Град, Новиот Ерусалим, како 
слегува од небото, од Бога." Откровение 21:2. "О Господе, Боже 
мој...слушни од небесата, твоето место на живеење." 1. Цареви 
8:28-30.  

Answer: Овој голем град што е изграден, во овој момент се наоѓа 
далеку во вселената, во Божјето место на живеење, што се вика 
небеса. 

3.   Како Библијата го опишува овој восхитувачки вселенски град? 

Answer:  
(A) ГОЛЕМИНА 
"Градот, пак, е поставен четириаголно, а должината му е колку и широчината. И 
го измери градот со трската: дванаесет илјади стадии. Откровение 21:16. 
Градот е совршен квадрат. Неговиот периметар е 12.000 стадии, или 2400 
километри. Тој е долг 600 километри на секоја страна.  
 
(Б) ИМЕ 
Градот е наречен "нов Ерусалим" во Откровение 21:2.  
 

 



 

(В) ЅИДОВИ 
"И го измери неговиот ѕид: сто четириесет и четири лакти по човечка мерка, ...Неговиот ѕид беше 
изграден од јаспис." Откровение 21:17,18. Ѕид кој е висок 144 лакти или приближно 69 метра го 
опкружува градот. Ѕидот е изграден од чист јаспис со блесок и убавина над секое опишување. 
Само помисли на тоа! Скоро 20 ката од чист јаспис!  
 

(Г) ПОРТИ 
"Имаше дванаесет порти...Од исток имаше три порти, од север три порти, од 
југ три порти и од запад три порти." "А дванаесетте порти беа дванаесет 
бисери; секоја порта беше од еден бисер." Откровение 21:12, 13, 21. Градот 
има 12 порти, три на секоја страна, секоја една направена од еден бисер.  
 
(Д) ТЕМЕЛИ 
"А градскиот ѕид имаше дванаесет темели.... Темелите на градскиот ѕид беа 
украсени со секаков вид скапоцени камења: првиот темел е од јаспис, 
вториот - од сафир, третиот - од халкидон, четвртиот - од смарагд; петтиот - 
од сардоникс, шестиот - од сард, седмиот - од хрисолит, осмиот - од вирил, 
деветтиот - од топаз, десеттиот - од хрисопрас, единаесеттиот - од хијацинт; 
дванаесеттиот - од аметист." Откровение 21:14-20. Ѕидот има 12 целосни, комплетни темели, 
секој направен од драгоцен камен. Секоја боја од виножитото ќе биде преставена, така што од 
далечина градот без сомнеж ќе изгледа како да почива врз виножито.  

(Ѓ) УЛИЦИ 
"Градската улица беше од чисто злато како проѕирно стакло." Откровение 
21:21.  
 
(Е) ИЗГЛЕД 
"Светиот Град, ... стокмен како невеста, украсена за својот маж." "кој ја 
имаше Божјата слава, а неговата светлина беше слична на многу 
скапоцен камен, на кристално проѕирниот камен јаспис." "Неговата 
должина, широчина и височина се еднакви." Откровение 21:2, 11, 16. 
Градот, со сите свои драгоцени камења, злато и блескава убавина, ќе 
биде осветлен со славата Божја. Во својата запрепастувачка 
величественост и чистота, тој е спореден како "невеста украсена за својот 

маж.” 

4.   Кое феноменално нешто во овој 
величествен град му дава уверување на 
секој жител за вечна виталност и младост? 
 
"Сред неговата улица и од двете страни на 
реката беше дрвото на животот, кое раѓа дванаесет видови плодови, 
кое секој месец го дава својот плод, а лисјата на дрвото се за 
исцелување на народите." Откровение 22:2. "Земе од дрвото на 
животот и живее за секогаш." Битие 3:22.  

Answer: Дрвото на животот, кое донесува 
12 видови на плодови (и се наоѓа во центарот на градот - 
Откровение 2:7) донесува бескраен живот и младост на сите кои 
што јадат од него. Дури и неговите листови содржат неверојатни 
квалитети. Ова дрво ќе принесува нов вид на плод секој месец. 

5.   Дали е вистина дека овој восхитувачки град ќе се спушти на 
земјата?  
 

 
Секоја порта е 
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"Тогаш јас Јован го видов Светиот Град, Новиот Ерусалим, како слегува од небото, од Бог, 
стокмен како невеста, украсена за својот маж." Откровение 21:2. "Благословени се кротките; затоа 
што тие ќе ја наследат земјата." Матеј 5:5. "На праведникот му се плаќа на земјата." Изреки 11:31.  

Answer: Да, величествениот град ќе се спушти на оваа земја за да стане главен град на новата 
земја. Сите праведни ќе живеат во овој град. 

6.   Што ќе се случи со гревот и грешниците? 
 
"Сите горди, да, сите кои чинат беззаконие, ќе бидат како слама; и денот што 
доаѓа ќе ги изгори." Малахија 4:1. "И падна оган од Бога, од небото и ги 
проголта." Откровение 20:9 "Нештата ќе горат со огнена топлина и земјата и 
сите нешта што се на неа ќе изгорат." 2. Петрово 3:10. "и ќе ги газите 
нечестивите, оти тие ќе бидат пепел под стапалата на нозете ваши во тој 
ден." Малахија 4:3 "А ние, според Неговото ветување, очекуваме нови небеса 

и нова земја, каде суштествува праведноста." 2. Петрово 3:13.  

Answer: Бог ќе го уништи сиот грев и грешници со оган. Огнот ќе ја топи земјата и сите нешта ќе 
ги претвори во пепел. Тогаш Бог ќе создаде нова совршена земја и светиот град ќе биде нејзин 
главен град. Таму праведните ќе живеат во радост, мир и светост низ целата вечност. Бог ветува 
дека гревот повторно нема да се јави. Види Наум 1:9. (Повеќе за пеколот во 11 лекција) 

7.   Какви освежувачки, восхитувачки ветувања им дал Бог на 
народот што ќе влезе во Неговото ново царство? 

Answer:  
A. Господ лично ќе живее со нив. (Откровение 21:3) 
Б. Ним никогаш нема да им биде здодевно. Таму ќе има 
задоволства за секогаш. Псалм 16:11. 
В. Таму нема да има повеќе смрт, болка, солзи, тага, болест, 
болници, операции, трагедија, разочарување, неволја, глад или 
жед. (Откровение 21:4, Исаија 33:24, Откровение 22:3, Исаија 65:23, 
Откровение 7:16). 
Г. Тие нема да се изморуваат (Исаија 40:31). 
Д. Секој спасен ќе биде физички здрав во секој поглед. Глувите ќе слушаат, слепите ќе гледаат, 
немите ќе пејат и хромите ќе можат да трчаат. (Исаија 35:5,6; Филипјаните 3:21) 

Ѓ. Љубомора, страв, омраза, невистина, завист, нечистотија, цинизам и сето 
друго зло засекогаш ќе биде отстрането од Божјото царство (Откровение 21:8, 
27; 22:15). Луѓето повеќе нема да бидат обременети со грижи што ги водат кон 
померување со умот. Повеќе нема да има нервни сломови. Времето ќе стане 

вечност, и притисоците и завршните рокови на земјата ќе 
исчезнат засекогаш. 

8.   Како новата земја ќе се разликува од денешната земја?  

Answer:  
A. Големите океани какви што денес ги знаеме ќе исчезнат 
(Откровение 21:1). Океаните и морињата покриваат три 

четвртини од површината на земјата. Целиот свет ќе биде една огромна 
градина со непоминлива убавина, преплеткана со езера, реки и планини 
(Откровение 22:1; Дела 3:20, 21). 
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Б. Пустините ќе станат градини (Исаија 35;1, 2). 
В. Сите животни ќе бидат питоми. Никоја нема да биде плен на некоја друга 
и мало дете ќе ги води (Исаија 11:6-9; 65:25). 

Г. Повеќе нема да има проклетство (Откровение 22:3). 
Д. Повеќе нема да има насилство од каков и да е вид 
(Исаија 60:18) Нема да има криминал, бури, потопи, 
торнада, повреди итн. 
Ѓ. Ништо што осквернува нема да постои на новата 
земја (Откровение 21:27). Таму нема да има отпушоци 
од цигари, тутун, пијаници, гостилници, алкохолни 
пијалоци, бордели, непристојни слики ниту какво и да е 
друго зло или нечистотија. 

9.   Дали ќе постојат деца во Божјото царство? А 
ако има дали тие ќе пораснат? 
 
"И улиците на градот ќе бидат полни со момчиња и 
девојчиња што ќе си играат во неговите улици." Захарија 8:5 "И вие 
ќе излегувате, и ќе раснете како телиња од шталите." Малахија 4:2.  

Answer: Да, ќе има многу момчиња и девојчиња во светиот град 
(Исаија 11:6-9) и тие ќе пораснат (Малахија 4:2). Ние се имаме многу 
дегенерирано во става, интелект и виталност од Адама па наваму, 
меѓутоа сето тоа ќе биде обновено (Дела 3:20, 21). 

10.   Кога ќе се соединат со саканите на небото, 
дали спасените ќе се познаваат еден со друг? 
 
"Тогаш ќе знам како што сум познат." 1. Коринтјаните 
13:12.  

Answer: Библијата јасно кажува дека саканите 
праведни кои некогаш живееле, ќе бидат воскреснати 
за да се приклучат на живите праведни во Божјото 
царство (Исаија 26:19; Еремија 31:15-17; 1. 
Коринтјаните 15:51-55; 1. Солунјаните 4:13-18). 
Библијата исто така учи дека луѓето во Божјото ново 
царство ќе се познаваат еден со друг, исто како што и 

луѓето се препознаваат еден со друг на оваа земја. 

11.   Дали луѓето на небесата ќе бидат вистински, со месо 
и коски?  
 
"И додека тие уште зборуваа за тоа, Самиот Исус застана 
сред нив и им рече: ‘Мир вам!‘ А тие збунети и уплашени 
мислеа дека гледаат дух. А Тој им рече: ‘Зошто сте збунети? И 
зошто се јавуваат сомнежи во вашите срца? Погледнете ги 
Моите раце и Моите нозе - Јас сум! Допрете Ме и видете, 
зашто дух нема месо и коски, а како што гледате, Јас имам.‘ А 
бидејќи тие од радост уште не веруваа, туку се чудеа, им рече: 
‘Имате ли тука нешто за јадење?‘ И Му дадоа парче печена 
риба. Тој го зеде и јадеше пред нив." "Потоа ги изведе до Бетанија, ги поткрена Своите раце и ги 
благослови. И додека ги благословуваше, се оддели од нив." Лука 24:36-39, 41-43, 50, 51 "Овој 
ист Исус, којшто е земен од вас кон небото ќе дојде на ист начин како што го видовте да оди на 
небото." Дела 1:11. "Господ Исус Христос...ќе го промени нашето пакосно тело за да биде слично 
на неговото славно тело." Филипјание 3:20,21.  
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Answer: По Своето воскресение, Исус им докажа на Своите ученици дека Тој бил тело и коски и 
им дал да го допрат, а и според тоа што јадел храна. Тој ист Исус од месо и коски се вознесе при 
Својот Татко и ќе дојде повторно на земјата. На праведните ќе им бидат дадени тела исто како 
телото Христово и ќе бидат вистински луѓе од месо и коски низ целата вечност. Разликата ќе 
биде во тоа што небесното тело нема да биде предмет на смрт, распаѓање или влошување на 
состојбата. Учењето дека спасените во небото ќе бидат духови кои ќе лебдат на облаци и нема 
да прават ништо друго освен што ќе свират на харфи, нема основа во Библијата. Исус не умре на 
крстот за да обезбеди таква безначајна и неразумна иднина за оние кои ќе ја прифатат Неговата 
љубов и благородно ќе го следат Неговиот начин на живот. Повеќето луѓе немаат интерес за 
такво надворешно постоење и заради тоа имаат мала или никаква желба да влезат во Божјото 
небесно царство - честопати посакувајќи го само заради стравот од пеколот. Доколку сите луѓе 
насекаде ја дознаат вистината за Божјиот свет град и новата земја, милиони би почнале да ја 
разбираат Неговата љубов и ќе се свртат кон Него со целите свои срца. Личност која го пропушта 
Божјото царство прави најголема грешка во животот. 

12.   Како праведните ќе го поминуваат своето време во небесното 
царство? 
 
"Ќе градат куќи, и ќе ги населат; ќе градат лозја и ќе јадат плодови од нив. 
Тие нема да градат за друг да се всели; тие нема да садат за друг да 
јаде;...моите одбрани долго ќе го уживаат плодот од своите раце." Исаија 
65:21, 22.  

Answer: Спасените ќе ги градат своите домови на новата земја. (Секој исто 
така ќе има палата во градот изградена од Христа – Јован 14:1-3) Тие ќе 
садат лозја и ќе ги јадат плодовите од нив. Библијата е јасна. Вистински луѓе 
ќе чинат вистински нешта во рајот, и тие целосно ќе уживаат во тоа. 

13.   Во какви други возбудливи активности 
откупените ќе земат удел?  

Answer:  
A. Пеат и свират небесна музика (Исаија 35:10; 51:11; Псалм 87:7; 
Откровение 14:2,3). 
Б. Ќе се поклонуваат пред Божјиот престол секоја сабота (Исаија 
66:22, 23). 
В. Ќе уживаат во цвеќињата и дрвја кои никогаш нема да овенат 
(Езекиел 47:12; Исаија 35:1). 
Г. Ќе поминуваат време со саканите, патријарсите, пророците итн. (Матеј 8:11; Откровение 7:9-
17). 

Д. Ќе ги проучуваат небесните животни (Исаија 11:6-9; 65:25). 
Ѓ. Патуваат и истражуваат без и да се уморат (Исаија 40:31). 

Е. Ќе слушаат како Бог пее (Захарија 3:17). 
Ж. Исполнат неисполнети амбиции (Псалм 37:3, 4; Исаија 65:24). 
З. Најголема радост од сè - привилегија да се биде како Исус, да се 
патува со Него, и да го гледаат Него лице во лице (Откровение 14:4; 22:4; 
21:3; 1. Јован 3:2). 

14.   Дали слабиот човечки јазик може да ја опише славата на 
небесниот дом? 
 
"Што око не видело, што уво не чуло и што во човечко срце не дошло, 
тоа Бог го подготви за оние кои Го љубат." 1. Коринтјаните 2:9.  

Answer: Ни во најбујните соништа срцето на човекот не може да почне 



да ги разбира чудата на Божјото вечно царство. Сето тоа што Адам го загуби, ќе биде обновено 
(Дела 3:20, 21). 

15.   Дали ова царство е подготвено лично за мене? 
 
"И кој сака - нека земе дарум од водата на животот." Откровение 22:17. 
"Наследство непропадливо...чувано на небото за вас." 1. Петар 1:4. 
"Одам да подготвам место за вас." Јован 14:2.  

Answer: Тоа е подготвено лично за тебе. Поканата од Бога е лично до 
тебе. Доколку ја отфрлиш пријателе, нема да можеш никого да го 
обвинуваш за тоа освен себеси. 

16.   Како можам да бидам сигурен 
за место во тоа големо и славно царство? 
 
"Еве, стојам пред вратата и чукам; ако некој го чуе Мојот глас 
и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и 
тој со Мене." Откровение 3:20. "Блажени се оние кои ги држат 
Божјите заповеди, за да имаат право на дрвото на животот и 
за да можат да влезат во градот низ портите." Откровение 
22:14. "Не секој што ми вели Господи, Господи ќе влезе во 
небесното царство; туку оној што ја врши волјата на мојот 
Отец кој е на небото." Матеј 7:21. "На сите што го примија им 
даде сила да станат синови Божји." Јован 1:12. "Крвта на 
Исуса Христа Неговиот Син нè чисти од сите гревови." 1. 

Јованово 1:7.  

Answer: Библијата тоа го прави јасно и едноставно. Дај му го својот живот на Христа за 
очистување на гревовите. Кога ќе го направиш тоа, Тој исто така ти дава сила да ја вршиш 
Неговата волја и да ги држиш Неговите заповеди. Тоа значи, се разбира дека ти ќе почнеш да 
живееш како што Христос живеел и ќе го победиш секој грев. "Оној кој победува ќе ги наследи 
сите нешта." Откровение 21:7. Накратко кажано, личноста е подготвена за небото, кога го има 
небото во своето срце. 

17.   Јас се одлучувам да ја прифатам Христовата 
понуда и да живеам со Него вечно во Неговото 
небесно царство. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Библијата кажува дека Бог ќе "ја избрише секоја солза од нивните очи." Откровение 21:4. 
Опкружени со убавините и радоста на новата земја, Божјиот откупен народ ќе ги заборави 
трагедиите и болките на минатото; "поранешните нешта нема да се паметат, ниту пак ќе дојдат на 
ум." Исаија 65:17.  

1.   Како небото може да биде среќно место кога 
спасените ќе мислат за своите сакани што се 
загубени? (Откровение 21:4 )  

2.   Библијата вели: "месо и крв нема да го наследат Божјото царство." 1. Коринтјаните 
15:50. Како тогаш можат спасените да имаат месо и коски? (1. Коринтјаните 15:50 )  

Тука Библијата го користи зборот "месо" за да опише една необратена личност. Слична мисла е 



изразена во Римјаните 8:8,9: "Оние што се во тело не можат да му угодат на Бога. Но вие не сте 
во тело, туку во Духот, така што Духот Божји живее во вас." Јован 3:6 вели: "Она што е родено од 
тело е тело; и она што е родено од Дух е дух." Поимот "тело" тука повторно се однесува на 
необратена личност, додека поимот "дух" се однесува на обратена или "наново родена" личност. 
Библијата едноставно во 1. Коринтјаните 15:50 вели дека никој не може да влезе во Божјото 
царство сè додека не доживее обраќање и додека телото не стане дух. Христос, во Своето 
воскреснато тело, објавил дека Тој навистина беше "тело и коски." Лука 24:39. Ние ќе имаме тело 
слично на Неговото според Филипјаните 3:21.  

3.   Дали апостолот Петар има власт над портата во светиот град? (Maтеј 16:19 )  

Не! Библијата во Откровение 21:12 вели дека новиот Ерусалим светиот Божји град има 12 порти и 
на портите 12 ангели. Ниту еднаш во Библијата не е посочено кон ниту еден од апостолите како 
чувар на портите.  

4.   Дали е светиот град вистински доволно голем за да ги собере сите спасени од сите 
векови? (Матеј 7:14 )  

Доколку градот треба да е полн и секој спасен има само 100 квадратни стапки на почва, таму би 
имало доволно место за 39 милијарди луѓе во градот, што е многу пати повеќе од сегашната 
населеност на светот. Многу статистики веруваат дека доколку сите луѓе кои некогаш живееле, би 
биле спасени, би имало доволно место за нив во градот. Библијата тоа го прави јасно, меѓутоа 
како и да е само малкумина ќе бидат спасени, (Матеј 7:14) така што ќе има повеќе од доволно 
место во тој голем град.  

5.   Понекогаш се чудам дали жртвата е исплатлива за наградата. Изгледа како сатаната да 
ме совладува понекогаш. Дали Библијата ми нуди некое охрабрување? (Римјаните 8:18 )  

Да. Апостолот Павле морал да мисли за некој како тебе кога напишал: "Страдањата на ова 
сегашно време не се достојни да се споредат со славата што ќе се открие во нас." Римјаните 
8:18. Само еден поглед во тоа вечно царство ќе причини најлошите неволји и прогонства на 
земјата да избледат во безначајност и откупените ќе извикаат: "Алелуја, небото е доста ефтино!"  

6.   Дали малите бебиња кои умираат ќе бидат спасени во Божјото царство? (Матеј 2:16-18 )  

Ние немаме подробен библиски одговор на ова прашање меѓутоа многумина веруваат дека 
бебиња ќе бидат спасени врз основа на Матеј 2:16-18. Тука Библијата ни кажува дека злиот цар 
Ирод ги погубил сите машки бебиња во Витлеем што имале две години или биле помлади. 
Стариот завет го најавил овој трагичен, суров настан, и Бог им рекол на мајките да престанат да 
плачат затоа што нивните деца еден ден ќе им бидат вратени. "Воздржи го својот глас од 
плачење...тие (погубените деца) ќе се вратат од земјата на непријателот...твоите деца ќе се 
вратат во пределите свои." Еремија 31:16,17. Тука очигледено се мисли на воскресението.  

7.   Дали јас разбирам дека небото, домот на спасенито ќе биде токму овде на оваа земја? 
(Откровение 21:2, 3; 22:1, 3 )  

Точно. И покрај тоа што светиот град сега се наоѓа кај Божјото пребивалиште, Тој ќе го пресели 
на оваа земја. Гревот и грешниците ќе бидат уништени со оган, и земјата ќе бида обновена и 
дадена на праведните во сета своја едемска слава и убавина. Светиот град ќе биде главен град 
на новата земја и Бог ќе го премести својот престол тука (Откровение 21:2,3; 22:1,3) и живее со 
праведните токму тука на оваа земја низ вечноста. И таму каде што Бог пребива, таму е небо. 
Божји план е да му го поврати на човекот сето она што Адам го загубил; славата на совршениот 
живот на една совршена планета. Сатаната и гревот го попречија Божјиот план, меѓутоа планот 
ќе биде изведен. Ние сите можеме да имаме дел во ова ново царство и ние мораме! Тоа е 
премногу да се пропушти.  



8.   Зошто толку многу поучуваат и веруваат дека домот на спасените е мистично место 
населесно со духови кои лебдат по облаците и не прават ништо друго туку свират на 
харфи? (Јован 8:44 )  

Ова учење потекнува од ѓаволот, таткото на лагите (Јован 8:44). Тој сака да го искриви Божјиот 
план и да го претстави небото како невистинско, "страшно" место за луѓето да изгубат интерес и 
да станат скептични за Божјиот збор во целост. Сатаната знае дека кога луѓето целосно ќе ја 
разберат вистината во поглед на домот на спасените, неговата сила ќе биде скршена, заради тоа 
што тие ќе почнат да прават планови за да влезат во тоа царство. Тоа е причина зошто тој работи 
толку напорно да го замрачи ова прашање и да рашири лаги во врска со небесниот дом.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Светиот град во вселената (1) 
___   Не е буквален, туку едноставно алегорија.  
___   Е буквален град што сега е во фаза на подготовка.  
___   Не постои освен во умовите на некои луѓе.  
 
2.   Овој свет град (1) 
___   Ќе биде уништен со нуклеарна експлозија.  
___   Ќе биде заземен од сатаната и неговата војска.  
___   Ќе се спушти на оваа земја и ќе биде главен град на новата земја.  
 
3.   Кои од следните се вистина за светиот град: (7) 
___   Наречен е новиот Ерусалим.  
___   Голем е скоро колку Лондон.  
___   Неговите ѕидови се од топаз.  
___   Градот е долг колку што е и широк.  
___   Неговите улици се од чисто злато.  
___   Градот има 14 темели.  
___   Апостолот Петар стои при неговите порти.  
___   Секоја од 12 порти е направена од еден бисер.  
___   Неговиот периметар е 2400 километри.  
 
4.   Дрвото на животот (1) 
___   Е вистинско дрво кое ќе дава вечен полет и младост за Божјиот народ.  
___   Е само фигуративно и значи дека Бог ќе му дава на Својот народ сила.  
___   Постоело на почетокот меѓутоа нема да го има во новото Божјо царство.  
 
5.   Кои од следните библиски ветувања важат за Божјиот народ во новото царство: (5) 
___   Господ ќе склопува бракови секој ден.  
___   Дрвото на животот ќе носи 20 видови на плодови.  
___   Господ ќе живее заедно со Својот народ.  
___   По милион години на светиите ќе им стане здодевно.  
___   Таму нема да има ниту смрт ниту тага.  
___   Луѓето нема никогаш да се заморат.  
___   Хромите ќе бидат носени од страна на ангелите.  
___   Ангелите ќе бидат доктори и ќе ги извршуваат сите операции.  
___   Слепите ќе примат вид.  
 
6.   Кои нешта се точни за новата земја? (6) 
___   Денешните мориња нема да постојат.  
___   Пустините ќе бидат поголеми.  
___   Животните ќе бидат чувани во убави небесни кафези.  
___   Торнада, земјотреси и поплави таму нема да има.  
___   Отпушоците секојдневно ќе бидат отстранети од страна на ангелите.  



___   Цвеќињата и дрвјата нема да овенуваат ниту ја губат својата свежина.  
___   Рајот ќе биде тука на земјата.  
___   Гревот (злото) нема повторно да се јави.  
___   Сета негова убавина не е возможно да се опише.  
 
7.   Праведните во небесното царство (1) 
___   Ќе бидат духови кои ќе свират на харфи и лебдат на облаци.  
___   Нема да ги препознаат своите блиски и пријатели кои ќе бидат таму.  
___   Ќе имаат вистински тела од месо и коски и ќе се познаваат еден со друг.  
 
8.   Ние знаеме дека луѓето во рајот ќе бидат вистински затоа што (1) 
___   Науката тоа го има докажано убедливо.  
___   Библијата кажува дека ние ќе бидеме слични на Христа кој беше вистински (имаше месо и 
коски) по Своето воскресение.  
___   Многу проповедници велат дека тоа е така.  
 
9.   Јас можам да бидам сигурен за место во небесното царство доколку (1) 
___   Секој ден велам дека го сакам Бога.  
___   Доволен ми е стравот од пеколот.  
___   Го прифатам и следам Христа и ги држам Неговите заповеди.  
 
10.   Што ќе прават спасените во небесното царство? (5) 
___   Ќе градат куќи и ќе живеат во нив.  
___   Садат лозја.  
___   Ќе убиваат животни и ќе ги јадат.  
___   Свират небесни инструменти и пеат славопои на Бога.  
___   Се поклонуваат пред Божјиот престол.  
___   Ќе го надлетуваат пеколот и им се подбиваат на загубените.  
___   Јадат од дрвото на животот.  

 

    

  



Решенија-за-среќен-брак  

 
 
 

  Како што можеби имаш слушнато, скоро половина од 
денешните бракови завршуваат со развод, оставајќи позади 
себе горчливи сопружници и збунети деца. Нека тоа не ти се 
случи тебе! Без оглед на тоа дали минуваш низ тешки 
времиња во твојот брак или доживуваш брачна среќа, или 
можеби и ако не си во брак меѓутоа размислуваш за тоа, во 
оваа лекција има некои бесплатни но докажани совети за да 
ти помогнат твојот брак да трае. Тие доаѓаат директно од 
Бога, Оној што го создал и одредил бракот! Доколку имаш 
пробано сè друго, зошто да не му дадеш шанса и на Бог? 
Следи ги нештата од оваа лекција, со тоа зацврстувајќи го 
својот дом.  
 
СЕДУМНАЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА СРЕЌЕН БРАК ОД БОЖЈАТА 
КНИГА  

1.   Воспоставете свој сопствен дом. 
 
"Затоа ќе го остави човекот таткото свој и мајката своја и ќе се 
прилепи кон жената своја; и обата ќе бидат едно тело." Битие 2:24  

Answer: Ова Божјо правило е специфично. Венчаната двојка мора 
да го напушти таткото и мајката и да воспостави свој сопствен дом, 
дури и ако финансиите наложуваат тоа да биде апартман од една 
соба. Мажот и жената треба да одлучат заедно за овие прашања. 
Потоа таа треба да ги извести своите, а тој неговите роднини. Тие 
мора да останат цврсти без оглед на тоа кој ќе се спротивставува. 
Илјадници разводи би се спречиле доколку ова правило 
внимателно би се спроведувало. 

2.   Продолжете да се додворувате еден на друг. 
 
"Пред сè, имајте сесрдна љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива 
многу гревови. 1. Петрово 4:8. "Нејзиниот сопруг...ја пофалува неа." 
Изреки 31:28. "Мажената се грижи...како да му угоди на својот маж." 
1. Коринтјаните 7:34. "Љубете се еден друг срдечно со братска 
љубов; натпреварувајте се во почит еден спрема друг." Римјаните 

12:10.  

Answer: Продолжете (или можеби заживејте ги) учтивостите на додворувањето во вашиот брачен 
живот. Успешните бракови не се случуваат случајно; тие се развиваат. Бидете благодарни за 
вашиот сопружник затоа што монотонијата ќе го уништи вашиот брак. Нека љубовта продолжи да 
расте изразувајќи љубов еден за друг затоа што во спротивно таа ќе умре или ќе биде однесена. 
Љубовта и среќата не се наоѓаат кога се бараат за себеси, туку попрво се даваат на други. Така, 
поминете колку што е можно повеќе време правејќи нешта заедно, ако би сакале да се согласите. 
Научете да се поздравувате еден со друг со ентузијазам. Релаксирајте се, посетувајте, купувајте, 
разгледувајте природа или споменици, јадете заедно. Не ги пропуштајте малечките учтивости, 
охрабрувања и дела на приврзаност. Изненадете се еден со друг со мали подароци или услуги. 
Обидете се да го надсакате другиот. Не земајте од бракот повеќе отколку што ќе вложите во него. 
Разводот сам по себе не е најголем уништувач на бракот, туку попрво, недостигот на љубов. Кога 



ќе и се даде шанса, љубовта секогаш победува.  

3.   Запаметете дека Бог ве поврзал заедно во брак.  
 
"Затоа мажот ќе ги остави таткото и мајката и ќе се прилепи до својата 
жена...Така тие повеќе не се двајца, туку едно тело. И така, тоа што Бог го 
соединил, човек да не го раздвојува" Матеј 19:5, 6.  

Answer: Дали љубовта скоро е исчезната од вашиот дом? Ѓаволот е одговорен 
за тоа. Не заборавајте дека Бог Самиот ве има поврзано во брак и Тој сака вие 
да бидете заедно и да бидете среќни. Тој ќе донесе среќа и љубов во вашиот 
дом доколку вие ги почитувате Неговите божествени заповеди. "Со Бога сите 
нешта се можни." Матеј 19:26. Не очајувајте, оној кој поставува љубов во срцето 
на мисионерот за лепрозниот дивјак, може лесно да ви даде љубов еден за друг, 
доколку тоа вие Му го дозволите. 

4.   Пазете ги своите мисли - нека вашите 
чувства не ве фатат во стапица. 
 
"Затоа што како што мисли во своето срце, 
таков е тој." Изреки 23:7. “Немој да ја 
посакуваш жената на својот ближен." Излез 
20:17. "Чувај го своето срце внимателно; 
затоа што од него излегуваат сите нешта на 
животот." Изреки 4:23. "Кои нешта се 
вистинити...чесни...праведни...чисти...прекрасни...од добар глас;...мислете на 
овие нешта." Филипјаните 4:8.  

Answer: Погрешен начин на размислување ќе го уништи вашиот брак. Ѓаволот 
ќе сака да ве фати во стапица со мисли како следните: "Вашиот брак е грешка." "Таа не ме разбира мене." "Не можам 
повеќе да го поднесам ова." "Ние можеме секогаш да се разведеме доколку тоа е неопходно." "Ќе одам дома кај мајка 
ми." "Тој и се насмевна на таа жена." Престани да мислиш на такви мисли или твојот брак ќе го снема, затоа што 
твоите мисли и чувства управуваат со твоите дела. Одбегнувај да гледаш, зборуваш, читаш или слушаш сето она 
(или се дружиш со секој оној кој) што сугерира на нечистотија или неверност. Неконтролираните мисли се како 
автомобил во лер на рид. Сешто може да се случи, и последиците се секогаш катастрофални.  

5.   Никогаш не заминувајте на спиење гневни еден на друг. 
 
"Нека сонцето не зајде во вашиот гнев." Ефесјаните 4:26. "Исповедајте си ги грешките 
еден на друг." Јаков 5:16. "Заборавајќи ги оние нешта што се поминати." Филипјаните 
3:13. "Бидете љубезни еден кон друг, чувствителни, простувајќи си еден на друг, како 
што и Бог заради Христа ви прости вам." Ефесјаните 4:32.  

Answer: Да се остане гневен и вознемирен околу раните и повредите (големи или 
малечки) е премногу опасно. Во случај да брзо не се решат, дури и малите проблеми 
можат да го насочат твојот ум кон убедување и држење негативни мисли погодувајќи 
ја целата твоја филозофија на живот. Затоа Бог вели гневот да згасне пред ноќната почивка. Бидете доволно големи 
да си простите и да речете искрено: "Жалам." На крај, вие двајцата сте во ист тим, така бидете доволно спортски 
расположени да ја признаете грешката кога ќе ја направите. Покрај с è, тоа е многу убаво искуство, со невообичаена 
сила да ги привлече брачните партнери поблиску еден кон друг. Бог го сугерира тоа и успешно е! 

6.   Нека Христос биде во центарот на вашиот дом. 
 
"Ако Господ не ја гради куќата, напразно работат оние што ја градат." Псалм 127:1. "На 
сите твои патишта Него признавај го, и Тој ќе ги управува твоите патишта." Изреки 127:1. 
"А Божјиот мир, што го надминува секое разбирање, ќе ги штити вашите срца и вашите 
мисли во Христа Исуса." Филипјаните 4:7.  

Answer: Ова е најголемото и најважно правило. Тоа навистина е основа на сите други. 
Нека Христос биде прв во вашиот живот. Вистинската тајна на вистинската среќа во домот 
не е дипломатија, стратегија и постојани напори да се надминат проблемите, туку попрво, 
заедница со Христа. Срцата што се исполнети со Христовата љубов, никогаш не можат да 
бидат многу далеку одвоени. Со Христа во домот, бракот ќе биде успешен. Евангелието е 
лекот за сите бракови што се исполнети со омраза, горчина и разочарување. Тоа спречува 
илјадници разводи, преку чудесно обновување на љубовта и среќата. Тоа ќе го спаси 

твојот брак исто така доколку сакаш.  



7.   Молете се заедно. 
 
"Молете се, за да не паднете во искушение! Духот е бодар, но телото е слабо." Матеј 26:41. "Молете се еден за друг." 
Јаков 5:16. "Доколку на некој му недостига мудрост, нека ја бара од Бога, кој на сите им дава изобилно." Јаков 1:5.  

Answer: Молете се на глас еден за друг! Ова е прекрасно правило кое има успех над најбујните соништа. Клекнете 
пред Бога и од Него замолете вистинска љубов еден за друг, простување, сила и мудрост како решение за 
проблемите. Бог лично има ветено дека ќе одговори на таквата молитва. Личноста што се моли, автоматски не е 
излечена од сите дефекти, меѓутоа тој ќе има срце што ќе сака да чини она што е право. Никогаш ниту едно 

семејство не се распаѓа додека искрено се молат заедно за Божја помош. 

8.   Согласете се дека разводот не е решение. 
 
"Она што Бог го соединил, човек нека не го раздвојува." Матеј 19:6. "Оној што ќе ја остави 
својата жена, освен заради прељуба, и се ожени со друга, извршува прељуба; и оној што 
ќе се ожени со онаа којашто е така оставена, извршува прељуба." Матеј 19:9. "Жената 
што има сопруг, е обврзана преку законот со нејзиниот сопруг, с è додека тој е жив." 
Римјаните 7:2.  

Answer: Библијата е јасна. Врските на бракот треба да бидат нестопливи и неуништливи. 
Разводот се дозволува само во случај на прељуба. Меѓутоа дури и тогаш не е неопходно, 
туку само дозволено. Простувањето е секогаш подобро отколку разведувањето, дури и во 
случај на морален пад. Бракот треба да трае за цел живот. Бог така го определи кога го 
изврши првиот брак во Едем. Мислите за развод како солуција ќе го уништат секој брак. 
Тоа е една од причините зашто Христос така го определи тоа. Разводот е секогаш со 
разорни последици и скоро никогаш не е солуција. Наместо тоа, тој создава многу 
поголеми проблеми, така што тој никогаш не треба да биде земен во предвид. Раскинати, 
осуетени, несреќни, искривени животи, скоро неизбежно следат по разводот, а дури и 

одржувањето на самиот живот некогаш е доведено во прашање. Бог го воспоставил бракот за да ја заштити 
чистотата и среќата на луѓето, за да се погрижи за нивните општествени потреби, за да ја воздигне нивната физичка, 
ментална и морална природа. Заветите на бракот се едни од најсвечените и најобврзувачки чекори што човечките 
битија можат да ги преземат. 

9.   Држете го семејниот круг затворен. 
 
"Не извршувај прељуба." Излез 20:14. "Срцето на нејзиниот сопруг безбедно верува во неа...Таа ќе му чини нему 
добро, а не зло преку сите денови на нејзиниот живот." Изреки 31:11,12. "Господ беше сведок помеѓу тебе и жената 
на твојата младост, против којашто се однесуваше предавнички." Малахија 2:14. "Ќе те чува тебе од зла жена...Не 
похотствувај заради нејзината убавина во своето срце; ниту дозволувај да таа многу те загледа...Може ли човек да 
земе оган при своите гради, а неговата облека да не биде изгорена?...Таков е и оној што оди кај жената на својот 
сосед; оној што ќе се допре до неа нема да биде невин." Изреки 6:24-29.  

Answer: Семејната интимност никогаш не треба да биде споделена со други, дури ни со родителите. Претставува 
голем грев и трагедија да се прекрши ова од Бога дадено правило. Трета личност да симпатизира или да слуша 
поплаки, претставува орудие на ѓаволот за да ги оддалечи срцата на мажот и жената едно од друго. Решете ги 
своите домашни проблеми насамо. Никој друг (освен можеби твојот пастор или брачен советник) не треба да биде 
вовлечен во тоа. Секогаш бидете искрени еден со друг, и никогаш немајте тајни еден од друг. Не кажувајте шеги на 
сметка на чувствата на вашиот сопружник. Енергично бранете се еден со друг и строго исклучете ги сите 
наметнувачи. Како и во случај на прељуба (во спротивно на тоа што многу брачни советници ќе речат) секогаш тоа те 
повредува тебе и сите други вклучени. Бог кој го знае нашиот ум, тело и емоционална структура (и знае што ти 
помага, а што те повредува) вели: "Не извршувај." И кога Тој вели: "Немој," ние подобро да не го правиме тоа. Оние 
што го игнорираат ова Негово правило ќе платат најголема можна казна. Така, доколку флертувањата започнале, 

прекинете со нив веднаш затоа што над вашиот живот може да застане сенка која нема да 
може да се подигне. 

10.   Бог ја опишува љубовта; нека твоја секојдневна обврска биде да се споредиш со 
тоа опишување. 
 
"Љубовта долго трпи, љубовта е љубезна,не љубомори,љубовта не се фали,не се 
вообразува; не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не памети 
зло; не и се радува на неправдата, туку се радува со вистината; премолчува с è, на сè 
верува, на сè се надева, сè поднесува." 1. Коринтјаните 13:4-7.  

Answer: Прочитај го повеќе пати горниот библиски извадок. Ова е Божјиот вистински опис 
на љубовта. Каде сме ние во споредба со тоа? Љубовта не е сентиментален импулс, туку 
свет принцип што влегува во секоја фраза и постапка од животот. Имајќи вистинска љубов 

твојот брак не може да пропадне. Без неа, не може ни да успее. 



11.   Секогаш имај на ум дека критикувањето и непрестаното додевање ја 
уништува љубовта. 
 
"Мажи, сакајте ги своите жени, и не бидете огорчени кон нив." Колосјаните 3:19. 
"Подобро е да се живее во пустина, отколку со пркосна и гневна жена." Изреки 
27:15. "Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја гледаш гредата 
што се наоѓа во твоето око? Матеј 7:3. "Љубовта ... бара начини да биде 
конструктивна." 1. Коринтјаните 13:4.  

Answer: Престанете со критикување, додевање и наоѓање на мани. На твојот 
сопружник можат многу нешта да му недостасуваат, меѓутоа додевањето нема да помогне. Не очекувај совршенство, 
затоа што може да резултира огорченост од тоа. Прогледај ги низ прсти слабостите, и гледај на убавите нешта. Не се 
обидувај да го реформираш, управуваш или убедуваш твојот партнер, ќе ја уништиш љубовта. Само Бог може да ги 
менува луѓето. Чувство на хумор, радосно срце, љубезност, трпение и приврзаност ќе истераат две третини од 
вашите брачни проблеми. Обидете се вашиот сопружник да го направите попрво среќен отколку добар, и доброто ќе 
се погрижи за себеси. Тајната на успешниот брак не лежи во тоа да се има вистинскиот партнер, туку попрво во тоа 
да се биде вистински партнер.  

12.   Не претерувајте во ништо; бидете умерени.  
 
"Секој човек што се стреми за надмоќ е умерен во сите нешта." 1. Коринтјаните 9:25. 
"Љубовта...не тежнее кон себична предност." 1. Коринтјаните 13:5. "Дали јадете или 
пиете или што и да правите, правете го сето тоа за слава Божја." 1. Коринтјаните 
10:31. "Јас го потчинувам своето тело и го држам во потчинетост." 1. Коринтјаните 
9:27. "Доколку некој не работи, не треба ни да јаде." 2. Солунјаните 3:10. "го 
почитуваат бракот и брачното легло неосквернето." Евреите 13:4. "Затоа не 
дозволувајте гревот да царува во вашето смртно тело, за да не им се покорувате на 
неговите похоти! И не давајте му ги органите на вашето тело на гревот како оружје на 
неправедноста, туку предавајте Му се себеси на Бог, како оживеани од мртвите, а 
вашите органи на Бог како оружје на праведноста." Римјаните 6:12,13.  

Answer: Претерувањето ќе го уништи вашиот брак; како и неактивноста. Работата, 
љубовта, одморот, активноста, играњето, обожувањето, оброците и состаноците мора внимателно да бидат 
балансирани во вашиот брак, или во спротивно нешто ќе пукне. Премногу работење или недостакот на спиење, 
правилна храна или вежбањето може една личност да ја направи критизерска, нетолерантна и негативна. 
Постојаното прејадување е големо зло што ја засилува пониската природа и ја отапува совеста. Сексуалните 
злоставувања ја уништуваат љубовта за свети нешта и ја ослабнуваат виталноста. Бракот не дава дозвола за 
претерување во сексуалната активност. Деградирачки, искривен и неумерен секс ја уништува љубовта и почитта 
еден кон друг. Умерениот сексуален живот е препорачан во Библијата како најдобар (1. Коринтјаните 7:3-7). 
Друштвените контакти со другите се апсолутно неопходни. Вистинската среќа не може да се најде во изолираност. 
Ние мора да научиме да се смееме и да уживаме во здраво, добро време поминато заедно. Да се биде премногу 
сериозен е опасно. Претерувањето или пак недоволното работење го ослабува умот, телото, совеста и можноста да 
се љубите и почитувате еден со друг. Не дозволувајте неумереноста да го 
упропасти вашиот брак. 

13.   Имајте почит кон личните права и приватноста на другиот.  
 
"Љубовта долго трпи...не љубомори,...не се однесува непристојно, не е 
себична...не и се радува на неправдата, туку се радува со вистината." 1. 
Коринтјаните 13:4-7. "Љубете се еден друг срдечно со братска љубов; 
натпреварувајте се во почит еден спрема друг." Римјаните 12:10.  

Answer: Секој сопружник има од Бога дадено одредени лични приватности. 
Немајте обичај да чепкате по паричникот или ташничката на другиот, личната 

пошта или друга приватна сопственост без претходна дозвола. Правото на 
приватност и тишина кога постои преокупураност треба да биде почитувано. Дозволи 
и на твојата сопруга или сопруг да некогаш не бидат во право; дозволете им да имаат 
слободен ден без да бидете гневни за тоа. Брачните партнери не се поседуваат еден 
со друг и никогаш не треба да присилуваат промена на личноста. Само Бог може да 
направи такви промени, и ние сите лично ќе треба да одговараме пред Него за ова 
прашање (Римјаните 14;12). Совршена доверба и верба еден во друг без да се 
проверувате еден со друг е апсолутно неопходна за среќа. Потрошете помалку време 
да го проверите својот сопружник, а повеќе време обидувајќи се да му угодите нему 
или неа. Ова чини чуда.  

14.   Бидете чисти, прикладни, уредни и верни на должноста. 
 
"Исто така, жените да се украсуваат себеси во прикладна облека." 1. Тимотеј 2:9. 



"Таа...работи со радосни раце." "Таа станува додека с è уште е ноќ и обезбедува храна за нејзиното семејство." 'Таа 
се грижи добро за нејзиното семејство, и не го јаде лебот со мрзеливост." Изреки 31:13, 15, 27. "Бидете чисти." Исаија 
52:11. "Нека сите нешта бидат извршено во пристојност и во ред." 1. Коринтјаните 14:40. "Доколку некој не обезбеди 
за оние од неговиот дом, тој се има откажано од верата, и е полош од неверник." 1. Тимотеј 5:8. "Не бидете 
мрзеливи." Евреите 6:12.  

Answer: Мрзеливост, нечистотија и неуредност се оружја на ѓаволот за да ја уништи твојата почит и наклонетост 
еден кон друг, и така го урне твојот брак. Уредена, скромна облека и чисти, добро одржувани тела се неопходни за 
мажот и жената. Оброците треба да бидат здрави, привлечни и служени на време. Домот треба да биде чист и 
уреден, затоа што тоа донесува мир и задоволство за сите. Мрзелив сопруг што не ги подмирува потребите на 
домаќинството, е проклетство за семејството и навреда за Бога. Негрижата во некои од овие навидум малечки нешта 
е причина за уништување на илјадници домови.  

15.   Одлучете да зборувате тивко и љубезно. 
 
"Тивок одговор го одвратува гневот; а грубите зборови го возбудуваат гневот." 
Изреки 15:1. "Живеј радосно со жената што ја љубиш." Проповедник 9:9. "Кога 
станав човек, ги оставив настрана детските нешта." 1. Коринтјаните 13:11.  

Answer: Форсирај се себеси да зборуваш тивко и љубезно со својот сопружник. 
Молкот, кога едниот е нападен, најчесто е најдобар метод да се олади гневот. На 
направените одлуки кога некој е гневен, уморен или обесхрабрен не можеме да 
се потпреме, така што најдобро е човек да се релаксира, дозволувајќи гневот да 
се олади. И кога ќе зборуваш, нека секогаш тоа биде тивко и со љубов. Острите, гневни зборови ја рушат желбата на 
твојот сопружник да ти угоди. 

16.   Бидете разумни во прашањето со парите.  
 
"Љубовта не се однесува присвојно...љубовта се однесува пристојно ..."1. Коринтјаните 
13:4, 5. "Господ го сака оној кој радосно дава." 2. Коринтјаните 9:7.  

Answer: Сиот имот и сиот приход треба да биде "наш," а не "твој" или "мој." Жените што 
не работат надвор од домот, треба да примаат редовни средства за прехранбени 

артикли, облека и други нешта од буџетот. Тие средства треба радосно да бидат дадени, наместо со тешко срце и 
протест. Жената и мажот, двајцата треба да имаат малечки, еднакви суми (каде што тоа е можно) да ги потрошат 
како што сакаат без за тоа да бидат прашувани. Скржавиот сопруг вообичаено се гневи на својата жена за тоа дека е 
потрошувач како што и сопругот расипнички ја прави својата жена скржава. Покажувајќи доверба во способноста на 
твојот партнер за управување со средствата најчесто од него или од неа ќе направиш личност која ќе биде повеќе 
способна да ракува со финансиите.  

17.   Зборувајте за нештата заедно и слободно советувајте се еден со 
друг. 
 
"Љубовта не се превознесува ниту се гордее..не се раздразнува." 1. 
Коринтјаните 13:4 "Оној што одбива поучување, ја презира својата душа." 
Изреки 15:32. "Гледаш ли човек што е мудар во своите очи? Има повеќе надеж 
за неразумен отколку за него." Изреки 26:12.  

Answer: Малку нешта ќе го зацврстат вашиот брак повеќе од тоа да се 
советувате заедно за сите големи одлуки. 
Промена на работа или купување на куќа, автомобил, мебел, облека (барем за 
големите нешта), и сите други нешта за кои се потребни пари ги вклучува и 
сопругот и сопругата, и мислењета на двајцата треба да бидат земени во предвид. 
Зборувањето за нештата, заедно, ќе одмине многу грешки што можат да го 
упропастат вашиот брак. Доколку, по многу дискусија и сесрдна молитва, 
мислењата се уште се разликуваат, сопругата треба да се покори на одлуката на 
својот сопруг. Библијата е јасна за ова прашање. (Види Ефесјаните 5:22-24).  

18.   Јас сакам мојот дом да биде место кое небесните ангели ќе уживаат 
посетувајќи го. 

Answer:  

 



 

Thought Questions 
1.   Кој сопружник треба да биде прв што ќе признае дека направил грешка по една расправија? (Римјаните 
15:1 )   Оној што бил во право!  

2.   Дали би можел да сугерираш правило за свекрва која истапува во средина? (1. Солунјаните 4:11 )  

Да. Да молчи и да си ја гледа својата работа! (Види 1. Солунјаните 4:11.) Инаку ова правило важи за сите роднини на 
брачната двојка. Многу бракови кои можеле да бидат еден минијатурен рај на земјата станале пекол заради 
роднините. Обврска на сите роднини е строго да го остават нововоспоставениот дом на мир.  

3.   Мојот сопруг не е побожен човек, а јас се обидувам да бидам христијанка. Неговото влијание е ужасно. 
Дали треба да се разведам од него? (1. Коринтјаните 7:12 )  

Не! Прочитај во 1. Коринтјаните 7:12-14 и 1. Петрово 3:1, 2. Бог дава карактеристичен одговор.  

4.   Кога мојот сопруг ќе ме налути со нешто, јас не спијам со него. Тој вели дека јас не сум во право. Дали е 
тоа така? (1. Коринтјаните 7:4 )  

Да! Бог дава дефинитивен одговор на ова прашање во 1. Коринтјаните 7:4,5.  

5.   Мојата жена избега со друг маж. Сега се кае и сака да се врати дома. Мојот пастор вели дека треба да ја 
примам повторно, меѓутоа Бог го забранува тоа, нели? (Матеј 6:14 )  

Не, не е вистина тоа! Бог дозволува развод заради прељуба, меѓутоа Тој не го заповеда тоа. Простувањето е 
секогаш подобро и доследно. (Види Матеј 6:14,15) Разводот сериозно ќе го наруши вашиот живот и животот на 
вашите деца. Дај и повторно можност! Златното правило (Матеј 7:12) тука важи. Доколку ти и твојата сопруга ги 
насочите своите животи кон Христа, Тој ќе го направи вашиот брак крајно среќен. Не е премногу доцна.  

6.   Што да правам? Мажите секогаш се обидуваат да бидат блиски со мене. (1. Солунјаните 5:22 )  

Биди многу внимателна во твоето однесување. Бог вели: "Одбегнувај ја секоја појава на зло." 1. Солунјаните 5:22. 
можеби твоето однесување, сугестивна насмевка, нескромна облека, непристојни шеги, или премногу "опуштено" и 
комфорно однесување ги поттикнува нивните блискости. Постои нешто во христијанската повлеченост и достоинство 
која ги држи мажите на свое место. Христос вели: "Нека вашата светлина така светли пред луѓето, за тие да ги видат 
вашите добри дела, и го прослават вашиот Отец кој е на небесата." Матеј 5:16. Кога Христос навистина сјае од твојот 
живот, ти ќе имаш малку неволји со злите луѓе и нивните настапувања.  

7.   Можеш ли да ми кажеш едноставен и јасен Божји совет за еден кој има паднато меѓутоа кој навистина се 
има покајано? (Јован 8:11 )  

Многу одамна Христос даде одреден и утешен одговор на една личност што паднала во неморалност меѓутоа, се 
има покајано. Тој рече: "Оди и не греши повеќе." Јован 8:11. Неговиот совет с è уште важи во денешно време.  

8.   Дали некогаш и "невината страна" во еден развод е делумно виновна исто така? (1. Самуилова 16:7 )  

Секако. Понекогаш "невината страна," преку непокажување љубов, непосветување внимание, самоправедност, 
нељубезност, себичност, додевање и ладнокрвност, може да поттикне зли мисли и дела во неговиот или нејзиниот 
партнер. Понекогаш"невината страна" може да биде еднакво виновна пред Бога како и "виновната" страна. Бог гледа 
во мотивите и суди според нив. "Затоа што Господ не гледа како што гледа човек; затоа што човекот гледа на 
надворешноста, меѓутоа Бог гледа на срцето." 1. Самоилова 16:7.  

9.   Дали Бог очекува јас да живеам со сопруг кој физички ме злоставува? ( )  

Физичкото злоставување може да биде заканувачки по животот и тоа претставува сериозен проблем што треба 
веднаш да се земе во предвид. Сопружникот и членовите на семејството кои биле физички злоставувани мора да 
најдат безбедна средина во која ќе живеат. Двајцата, мажот и жената треба да побараат професионална помош од 
квалификуван христијански брачен советник.  



 
 
Quiz Questions 
 
1.   Бракот е (1) 
___   Соединување на маж и жена заедно за цел живот од Бога.  
___   Е привремено, експериментално соединување за да се види дали некои две лица си одговараат.  
___   Не е дури ни неопходен. Мажот и жената можат да живеат слободно и без него.  
 
2.   Бог признава само една причина за развод. Таа е (1) 
___   Инкомпатибилност.  
___   Раздразлив сопружник.  
___   Прељуба.  
___   Безбожноста на брачниот партнер.  
 
3.   Учтивостите на додворувањето (1) 
___   Треба да продолжат во брачниот живот.  
___   Треба да престанат за кратко време по венчавката.  
___   Не се толку потребни во бракот.  
 
4.   Најдобар гарант за успех на семејниот живот е (1) 
___   Исус Христос во центарот на твојот дом.  
___   Мажот да ја присилува жената да не застрани.  
___   Жената да си добие што бара под закана за развод.  
 
5.   Во случај на расправии, сторете го следното: (3) 
___   Зборувајте нежно и љубезно еден на друг.  
___   Присилете го вашиот сопружник да ја признае грешката.  
___   Повикајте некој сосед за да се средат нештата.  
___   Присилете го вашиот сопружник да молчи.  
___   Излезете од домот и вратете се по неколку дена.  
___   Молете се заедно.  
___   Ослободете се од својот гнев пред да заминете на спиење.  
 
6.   Штиклирајте ги следните нешта кои се солуции за успешен брак: (2) 
___   Затворете го домашниот круг за кое било трето лице.  
___   Живејте во домот на вашите родители.  
___   Избегај кај својата мајка кога ќе бидеш гневна.  
___   Кажи им ги на своите пријатели маните на твојот сопружник.  
___   Основајте свој сопствен дом.  
___   Пиши му на своето поранешно момче за совет.  
___   Никогаш не признавај прв по една расправија.  
 
7.   Најдобар начин да го поправиш својот брачен партнер е (2) 
___   Да се закануваш дека ќе си заминеш за да го добиеш она што сакаш.  
___   Додевај и критикувај.  
___   Подобри ја својата заедница со Исуса Христа.  
___   Остави го својот партнер да спие насамо.  
___   Покажувајте љубов, ценење и простување.  
___   Присилувај го својот партнер да се менува.  
 
8.   Кои од следните нешта можат да загрозат еден брак: (6) 
___   Критикување.  
___   Скржав сопружник.  
___   Жена која растура пари.  
___   Мрзливост.  
___   Христијански дом.  
___   Молитва заедно.  
___   Неред и нечистотија.  
___   Дух што знае да простува.  
___   Љубомора.  
 
9.   За успех во донесување на поголеми одлуки, (2) 
___   Мажот и жената треба заедно да се советуваат.  
___   Мажот треба да ја наметнува со сила својата волја врз жената.  
___   Барајте го Бога заедно во молитва.  
___   Инсистирајте да биде секогаш како што вие мислите.  
 
10.   Златно правило за роднините е (1) 
___   Биди наклонет кон својата работа и остави ги нововенчаните на мир.  
___   Инсистирај младата брачна двојка да живее со вас.  



___   Биди одлучен да ги советуваш без оглед на тоа дали тие сакаат или не.  
 
11.   Во случај на неверност од страна на твојот сопружник најдобро е да (1) 
___   Заминеш веднаш и никогаш да не се вратиш.  
___   Кажи му веднаш на секого колку е ужасен твојот сопружник.  
___   Биди подготвен да простиш и го запазиш својот дом, доколку е тоа можно.  
 
12.   Мислите треба да бидат внимателно пазени затоа што (2) 
___   Нечисти мисли водат кон нечисти дела.  
___   Твојот сопружник може да ги чита твоите мисли.  
___   Погрешното размислување може да го уништи вашиот брак.  

 

     

  



Запишани-на-камен!  

 
 
  

  Пред многу години, Бог го запишал својот закон на камен, и до 
ден денес тој е сe уште валиден! Потполно е вистинито тоа 
дека кршењето на било кој негов дел секогаш е проследено со 
негативни последици. Зар не е логично со цел да се зачува 
редот и мирот во нашите градови дека треба да се почитуваат 
цивилните закони? Кога станува збор за нашите животи, овој 
ист принцип важи и кај Божјиот закон - десетте заповеди. Тие 
не се наречени десет сугестии, десет препораки, или десет 
најголеми идеи. Со оглед на тоа што денешниот живот е толку 
многу ризичен, би требало сериозно да размислиме за нашата 
одговорност.  

1.   Дали е вистина дека лично Бог ги напишал десетте заповеди? 
 
"И кога престана да зборува со Мојсеја на планината Синајска, му даде две 
плочи на сведоштвото, камени плочи, напишани со Божјиот прст." "Плочите беа 
дело Божјо, и писмото, писмо Божјо, врежано на плочите." Излез 31:18; 32:16.  

Answer: Да, големиот небесен Бог ги запишал Десетте заповеди на две камени 
плочи со свој прст. 

2.   Како Бог го дефинира гревот? 
 
"Гревот е кршење на законот." 1. Јованово 3:4.  

Answer: Гревот е кршење на Божјите десет заповеди. А бидејќи Божјиот 
закон е совршен (Псалм 19:7), го опфаќа секој сторен грев. Не е возможно 
да се направи грев а да не биде осуден барем од една заповед. 
Заповедите покриваат "сè што е за човекот." Проповедник 12:13. Ништо не 

е изоставено. 

3.   Зошто Бог ни ги дал Десетте заповеди? 
 
"Кој го пази законот, блажен е." Изреки 29:18." Срцето твое да ги чува 
заповедите Мои зашто тие ќе ти придадат долги дни, години на живот и 
мир." Изреки 3:1, 2.  

Answer: A. Водач за среќен и исполнет живот.  
Бог нè создал за да бидеме среќни, да уживаме мир, долг живот, да бидеме 
задоволни од својот труд, и да ги уживаме сите останати големи благослови по кои копнее 
нашето срце. Божјиот закон е патничка карта што го покажува вистинскиот правец за пронаоѓање 
на оваа вистинска радост и среќа.  
 
"Зашто преку Законот доаѓа самото познавање на гревот." Римјаните 3:20 "Јас го запознав 
гревот само преку Законот, зашто не би ја запознал страсната желба, ако Законот не рече: 



Не ќе пожелуваш." Римјаните 7:7.  

Б. Да ми ја покаже разликата помеѓу доброто и злото. 
Божјиот закон е како огледало (Jaков 1:23-25). Тој ги 
покажува грешките во мојот живот на ист начин како што 
огледалото го покажува моето валкано лице. Единствениот 
начин за да некој спознае дали греши е доколку внимателно 
го провери својот живот во огледалото на Божјиот закон. 
Надежта за оваа збркана генерација која забрзано тоне е 
токму во Божјиот закон. Тој ни кажува каде да повлечеме 
црта!  
 
"И Господ ни нареди да ги исполнуваме сите овие 
наредби (заповеди) ... за да бидеме секогаш среќни и за 
да живееме. " Второзаконие 6:24. "Помогни ми, и ќе се 
спасам: и во Твоите наредби постојано ќе се учам. Ти ги 
презираш оние, кои отстапуваат од Твоите наредби, зашто нивните мисли се неправедни. 
Псалм 119: 117, 118. 
 
В. За да нè штити од опасност и трагедија. 
Божјиот закон е како цврст кафез во зоолошка градина, кој нè заштитува од страшните, крволочни 
животни. Не чува од нечистотии, невистини, убиства, идолопоклонство, кражби и многу други зла 
што го уништуваат животот, мирот и среќата. Сите добри закони заштитуваат, а Божјиот не е 
исклучок во тоа.  
 
Посебна забелешка: Вечните принципи на Божјиот закон длабоко се запишани во природата 
на секој од нас, од нашиот Создател. Овој запис можеби е подизвалкан или замачкан, но сепак 
сè уште го има. Ова секако значи дека не можете да го пронајдете вистинскиот мир додека 
не влезете во хармонија со вашата внатрешна природа, во која Бог ги има запишано овие 
принципи. Ние сме создадени за да живееме во хармонија со нив. Нивното игнорирање, секогаш 
резултира со тензии, немир и трагедија - исто како што игнорирањето на правилата за 

безбедно возење води кон сериозни неволји. 

4.   Зошто Божјиот закон е толку многу важен за мене лично? 
 
"Така зборувајте и така постапувајте како луѓе, кои ќе бидат судени по 
законот на слободата." Јаков 2:12.  

Answer: Бидејќи Божјиот закон е стандардот според кој луѓето се 
испитуваат на небесниот суд. Како ли живеете? Тоа е вистинското 

животно прашање! 

5.   Дали Божјиот закон (десетте заповеди) може некогаш да се 
промени или укине? 
 
"Полесно е небото и земјата да поминат, отколку да пропадне една 
цртичка од законот." Лука 16:17. "Нема да го нарушам Мојот завет и 
нема да го изменам она, што излегло од устата Моја." Псалм 89:34. 
"Делата на рацете Негови се вистина и суд; и верни се сите заповеди 
Негови, утврдени засекогаш, засновани врз вистина и правда." Псалм 
111:7, 8.  

Answer: Апсолутно не! Библијата е многу јасна по овој предмет. 
Доколку законот би можел да се промени, Бог би ја направил таа 
промена веднаш откако згрешиле Адам и Ева наместо да го праќа 
Својот Син да умре за грешниците за на тој начин да ја плати цената 
за кршењето на законот. Но ова било невозможно, затоа што заповедите не се закони во смисла 
на поставени правила. Тие се принципи што го откриваат Божјиот свет карактер и кои секогаш ќе 

 
Божјиот закон е Негова 
патничка карта за среќен 
и исполнет живот.  



бидат вистинити сè додека постои Бог. 
 
На долниот графикон може да се види дека Бог и Неговиот закон поседуваат заеднички 
карактеристики. Дали можете да видите што значи ова? Божјиот закон е всушност Божјиот 
карактер во пишана форма - напишан така за да биде сватлив за нас. Промената на законот е 
толку возможна колку што е возможно да го земеме Бога од небото и да го промениме. Исус 
дошол да ни покаже како изгледа законот (којшто е пример за свет живот) кога се отелотворува 
во човечка форма. Божјиот карактер не може никогаш да се промени. Ниту пак може Неговиот 
закон, затоа што тој го претставува Неговиот карактер запишан со човечки јазик.  

 БОГ Е ЗАКОНОТ Е 
Добар Лука 18:19 1. Тимотеј 1:8 
Свет Исаија 5:16 Римјаните 7:12 
Совршен Maтеј 5:48 Псалм 19:7 
Чист 1. Јованово 3:2,3 Псалм 19:8 
Праведен Второзаконие 32:4 Римјаните 7:12 
Вистинит Joван 3:33 Псалм 19:9 
Духовен 1 Коринтјаните 10:4 Римјаните 7:14 
Праведен Еремија 23:6 Псалм 119:172 
Верен 1. Коринтјаните 1:9 Псалм 119:86 
Љубов 1. Joваново 4:8 Римјаните 13:10 
Неменлив Jaков 1:17 Maтеј 5:18 
Вечен Битие 21:33 Псалм 111:7,8 

6.   Дали Исус го укинал Божјиот закон додека живеел на Земјата? 
 
"Не мислете дека дојдов да го поништам Законот.... Не дојдов да го 
поништам,туку да го исполнам....додека не поминат небото и земјата, ниту 
најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од Законот, додека не се 
исполни сè." Матеј 5:17, 18.  

Answer: Не напротив! Исус категорично цитира дека не дошол да го 
поништи законот, туку да го исполни (да го одржи). Наместо да го поништи 
Исус го возвеличил (Исаија 42:21) како совршен водич за исправен живот. 

На пример Исус укажал дека заповедта "не убивај" го осудува гневот без причина (Матеј 5:21, 22) 
и омразата (1. Јован 3:15), и дека страста е прељуба (Матеј 5:27, 28). Тој вели: "Ако Ме љубите ќе 
ги пазите Моите заповеди". Јован 14:15. 

7.   Дали ќе бидат спасени лугето кои свесно продолжуваат со 
кршење барем и на една од заповедите? 
 
"Зашто смртта е плата за грев." Римјаните 6:23. "Тој ќе ги истреби 
грешниците." Исаија 13:9. "Зашто кој го пази целиот закон, а се сопне 
само во едно, станува виновен за сè." Јаков 2:10.  

Answer: Не! Тие ќе бидат загубени. Десетте заповеди се водич кој 
треба да ни помогне да го пронајдеме патот до Господа и до еден 
посветен живот. Доколку игнорирам барем една заповед, јас со тоа 
запоставувам дел од божествениот пат, или насока. Ако само една 
алка од синџирот се скрши, целата негова намена губи смисла. Библијата вели дека кога свесно 
кршиме една од заповедите, ние грешиме (Јаков 4:17), затоа што ја одбиваме Неговата волја за 



нас. Само оние што ја творат Неговата волја ќе влезат во небесното царство. Грешниците ќе 
бидат загубени. 

8.   Дали можеме да бидеме спасени држејќи го законот? 
 
"Зашто со делата на законот ниедно тело нема да се оправда пред Него." 
Римјаните 3:20. "Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од 
вас самите - тоа е Божји дар! Не од делата, за да не се фали некој." 
Ефесјаните 2:8, 9.  

Answer: Не! Одговорот е премногу јасен за да се пропушти. Никој не може да 
биде спасен со држењето на законот. Спасението доаѓа само преку милоста, како бесплатен дар 
од Исуса Христа, а овој дар го примаме со вера, не е од делата. Законот служи само како 
огледало за да укаже на гревот во нашите животи. Очистувањето и простувањето од гревот доаѓа 
само од Христа. 

9.   Зошто тогаш законот е апсолутно неопходен за усовршување на 
христијанскиот карактер?  
 
"Бој се од Бога, исполнувај ги Неговите заповеди, зашто тоа е сè за човекот." 
Проповедник 12:13. "Зашто преку законот доаѓа самото познавање на гревот." 
Римјаните 3:20.  

Answer:  
Бидејќи целокупната должност за едно христијанско живеење, или "сè што е за 
човекот" се содржи во Божјиот закон. Нашите стандарди никогаш не се сигурни. 
Не можам да знам дали сум грешен освен ако внимателно не се загледам во 
совршениот стандард - Божјиот закон - огледалото. Милиони такви кои 
изгонувале демони, пророкувале, и сториле многу големи дела во Христово име ќе бидат 
загубени (Матеј 7:21-23) затоа што не им било грижа да го споредат својот живот според Неговиот 
закон. Затоа, додека тие мислат дека се праведни и спасени, всушност се загубени и грешни. "И 
по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме Неговите заповеди." 1. Јован 2:3. 

10.   Што е тоа што го оспособува вистински обратениот христијанин 
да го следи Божјиот закон?  
 
"Ќе ги вложам Своите закони во нивниот ум, и ќе ги напишам во нивните 
срца." Евреите 8:10. "Сè можам преку Христа." Филипјаните 4:13. 
"Испраќајќи Го заради гревот - Својот Син... па праведноста, што Законот 
ја бара, да се исполни во нас." Римјаните 8:3, 4.  

Answer: Христос не само што му простува на покајаниот грешник, туку во 
Него го обновува и Божјиот лик. Тој го доведува во хармонија со Божјиот закон преку силата на 
своето внатрешно присуство. Тогаш заповедите стануваат всушност ветувања дека христијанинот 
нема да краде, лаже, убива итн., бидејќи Исус живее во него и има целосна контрола. Бог не 
можел да го промени Сојот закон, но затоа пак обезбедил начин преку Христа да го промени 
грешникот за да овој биде во склад со законот. 



 

11.   Но зар христијанинот кој има вера и живее под 
благодатта не е ослободен од обврските кон законот? 
 
"Имено, гревот (прекршок на Божјиот закон – 1. Јован 3:4) не ќе 
има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под 
благодатта. Па што? Да грешиме ли (да го кршиме законот), зашто 
не сме под законот, а под благодатта? Да не биде" Римјаните 
6:14,15. "Според тоа, дали го укинуваме законот преку верата? 
Далеку од тоа! Туку, со тоа го утврдуваме законот." Римјаните 
3:31.  

Answer: Не! Библијата го вели токму спротивното. Милоста е како 
и претседателското 
помилување за 
затвореникот. Му 
простува, но не му дава 
за право да крши ниту 
една од заповедите од 
законот. Помилуваниот, 
живеејќи под благодатта, 
има двојна обврска кон 
законот и неговото 
почитување. Оној што 
одбива да го држи 
Божјиот закон, велејќи 
дека живее под 
благодатта, греши. Тој 
всушност живее под 
осуда. 

 
 
 
 
 

 
 
12.   Дали десетте заповеди се повторно потврдени во Новиот завет? 

Answer: Да и тоа многу јасно. Погледнете подолу колку за споредба. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Законот служи како огледало за да ни го покаже 
гревот. Кога покајаниот грешник ќе дојде кај Исуса, 
Тој во него го обновува Божјиот лик, доведувајќи го 
во хармонија со Својот закон преку силата на своето 
внатрешно присуство.  



 

 БОЖЈИОТ ЗАКОН ВО НОВИОТ ЗАВЕТ БОЖЈИОТ ЗАКОН ВО СТАРИОТ ЗАВЕТ  
1. "На Господа, твојот Бог, ќе Му се 
поклонуваш и ќе Му служиш само Нему!" 
Матеј 4:10. 

1. "Немој да имаш други богови освен Мене!" 
Излез 20:3 

2. "Дечиња, пазете се од идолите."1. Јован 
5:21. "И бидејќи сме Божји род, не треба да 
мислиме дека Божеството е како злато, или 
сребро или камен; како творба на човечка 
уметност и замисла." Дела 17:29.  

2. "Не прави за себе идол, ниту каква слика на 
она, што е горе на небото, што е долу на земјата 
и што е во водата под земјата;немој да им се 
клањаш, ниту да им служиш, оти Јас сум Господ, 
Бог твој; Бог ревнител, Кој за гревовите на 
татковците ги казнувам децата до третото и 
четвртото колено, оние, кои Ме мразат; Кој 
покажува милост на илјадници, кои Ме сакаат и ги 
пазат заповедите Мои." Излез 20:4-6. 

3. "За да не се хули Божјето име и науката." 
1. Тимотеј 6:1  

3. "Не изговарај го напразно името на Господа, 
твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави 
неказнет оној, кој напразно ќе го изговори името 
Негово." Излез 20:7. 

4. "Зашто некаде за седмиот ден е речено 
вака: И Бог почина во седмиот ден од сите 
Свои дела." "Значи, на Божјиот народ му 
остана починката. (саботата). Имено, кој 
влегол во Неговата починка, тој се одморил 
од своите дела, како и Бог од Своите." 
Евреите 4:4, 9, 10. 

4. "Помни го денот саботен, за да го празнуваш. 
Шест дена работи, и сврши ги во нив сите работи 
свои; а седмиот ден е сабота Господова, на твојот 
Бог; тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, 
ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни 
слугинката твоја, ни волот твој, ни ослето твое, 
ниту придојдениот, кој се наоѓа кај тебе. Оти за 
шест дена ги создаде Господ небото и замјата, 
морето и сè што е во нив; а во седмиот ден си 
отпочина: заради тоа Господ го благослови 
седмиот ден и го освети." Излез 20:8-11. 

5. "Почитувај ги татка си и мајка си." Матеј 
19:19. 

5. "Почитувај ги таткото свој и мајката своја, за да 
ти биде добро и да поживееш подолго на земјата, 
што ти ја дава Господ, твојот Бог." Излез 20:12. 

6. "Не убивај." Римјаните 13:9 6. "Не убивај!" Излез 20:13. 
7. "Не прељубодејствувај." Матеј 19:18. 7. "Не врши прељуба!" Излез 20:14. 
8. "Не кради." Римјаните 13:9. 8. "Не кради!" Излез 20:15. 

9. "Не сведочи лажно." Римјаните 13:9. 9. "Не сведочи лажно против својот ближен!" 
Излез 20:16. 

10. "Не пожелувај!" Римјаните 7:7. 

10. "Не пожелувај ја жената на ближниот свој, не 
пожелувај го домот на ближниот свој, ниту нивата 
негова, ни слугата негов, ни слугинката негова, ни 
волот негов, ни ослето негово, ни секаков 
добиток, ниту нешто друго, кое е на ближниот 
твој!" Излез 20:17.  



13.   Дали Божјиот и Мојсеевиот закон се едно исто? 

Answer: Не, тие не се исто. Погледнете ги следниве забелешки и внимателно 
направете споредба.  
 
Забелешка: Мојсеевиот закон беше привремен, церемонијален закон од 
Стариот завет. Ги опфаќаше свештенството, жртвите, ритуалите, 
даровите во храна и напитоци, итн., кои сите претставуваа сенка на 
крстот. Овој закон бил додаден" додека не дојде Семето", а тоа семе беше Христос 
(Галатјаните 3:16,19). Ритуалите и обредите укажуваа на Христовата жртва. Кога Христос 
почина, овој закон е укинат, но Десетте заповеди (Божјиот закон) е "утврден за сите 
времиња". Псалм 111:8. Дека постојат два закона е потполно јасно запишано во Даниел 9:10, 
11.  
 
Посебна забелешка: Ве молиме забележете дека Божјиот закон постои најмалку колку што 
постои и самиот грев. Библијата вели: "Каде нема Закон нема ни престапување (или грев)." 
Римјаните 4:15. Тоа кажува дека Божјиот закон постои од самиот почеток. Човекот го 
прекршил законот (згрешил-1. Јован 3:4). Поради гревот (кршењето на Законот), бил даден 
Мојсеевиот закон (или бил "додаден" - Галатјаните 3:16, 19) се додека не се појави и не умре 
Христос. Овде се вклучени два посебни закони: Божјиот и Мојсеевиот закон. 

 МОЈСЕЕВ ЗАКОН БОЖЈИ ЗАКОН 

Наречен "Мојсеев закон" (Лука 2:22). Наречен "Законот на Господа" (Исаија 
5:24). 

Наречен "закон....со закони и одредби" (Ефесјаните 
2:15). Наречен "царски закон" (Јаков 2:8). 

Го напишал Мојсеј на книжен свиток (2. Летописи 
35:12). 

Бог го запишал на карпа (Излез 31:18; 
32:16). 

Ставен покрај ковчегот на заветот (Второзаконие 
31:26). 

Ставен во ковчегот на заветот (Излез 
40:20). 

Укинат на крстот (Ефесјаните 2:15). Ќе постои засекогаш (Лука 16:17). 
Додаден заради гревот (Галатјаните 3:19). Укажува на гревот (Римјаните 7:7; 3:20). 
Против нас (Колосјаните 2:14). Не е тежок (1. Јован 5,3). 
Никого не осудува (Колосјаните 2:14-16). Ги суди сите (Јаков 2:10-12). 
Телесен (Евреите 1:16). Духовен (Римјаните 7:14). 
Никого и ништо не усовршува (Евреите 7:19). Совршен (Псалм 19:7).. 
14.   Како се чувствува ѓаволот спрема оние кои живеат според Десетте заповеди?  
 
"И змевот (ѓаволот) се разгневи на жената (црквата), и отиде да војува против остатокот 
од нејзиното семе, против оние, кои ги пазат Божјите заповеди." Откровение 12:17. "Тука е 
трпението на светиите: кои ги пазат Божјите заповеди и верата Исусова." Откровение 
14:12.  

Answer: Ѓаволот ги мрази оние кои го пазат Божјиот закон затоа што тој е водич за 
праведен живот. И ако се решите да го следите водичот содржан во Божјиот закон, тогаш ќе 
го почувствувате гневот на ѓаволот врз себе во сета негова сила и интензитет. Не е за 
изненадување фактот дека ѓаволот ги мрази и гневно им се спротивставува на сите оние 
што го пазат Божјиот закон. Но шокантно и чудно е што религиозните водачи го негираат 
постоењето и важноста на Божјиот закон додека во исто време ги величаат човечките 
традиции. Воопшто не е чудно, Исус вели: "Зошто и вие ја престапувате Божјата заповед, 
заради вашето предание?" "Но напразно Ми се поклонуваат, учејќи науки, што се човечки 
заповеди." Матеј 15:3, 9. Давид кажал: "О Господи, време е да дејствуваш: зашто го нарушија 
Твојот Закон." Псалм 119:126. Христијаните мора да се разбудат и да го постават Божјиот 
закон на неговото вистинско место. Голема глупост за оваа непослушна генерација е да си 
претпоставува дека може да го прекршува законот на живиот Бог. 



15.   Јас верувам дека христијанинот мора да ги пази 
Десетте заповеди од Божјиот закон, и го молам Исуса 
да ми помогне да го доведам својот живот во хармонија 
со нив. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Дали Библијата вели дека законот беше (или е) 
несовршен? (Евреите 8:8 )  

Не. Библијата вели дека грешката била кај луѓето. Затоа Бог ги укорува. Евреите 8:8. Исто 
така во Римјаните 8:3, Библијата вели дека законот "беше слаб заради телото". Секогаш се 
повторува истиот случај. Законот е совршен, а луѓето се тие кои се несовршени, или слаби. 
Затоа Бог го испраќа својот Син "па, праведноста, што Законот ја бара, да се исполни во нас" 
(Римјаните 8:4) преку отелотворениот Исус.  

2.   Галатјаните 3:13 вели дека ние сме откупени од проклетството на законот. 
Можете ли да објасните што значи ова? (Галатјаните 3:13 )  

Проклетството на законот е смртта (Римјаните 6:23). Христос ја "вкуси смртта за сите". 
Евреите 2:9. Со тоа Тој ги откупил сите од проклетството на законот (смртта) и наместо 
тоа обезбедил вечен живот.  

3.   Зар во Колосјаните 2:14-17 и Ефесјаните 2:15 не се вели дека законот бил укинат на 
крстот? (Ефесјаните 2:15 )  

Не, и обата стиха се однесуваат на законот содржан во "одредби", или всушност на 
Мојсеевиот закон, кој беше церемонијален закон и имаше цел да го регулира жртвениот 
систем и свештенството. Сите овие обреди беа само сенка на крстот и престанаа да 
постојат со Христовата смрт, според Божјата замисла. Мојсеевиот закон беше додаден до 
доаѓањето на Семето, а тоа Семе е Христос. Галатјаните 3:19,16. Овде не може да станува 
збор за Божјиот морален закон затоа што Павле многу години по Христовата смрт на 
крстот за него вели дека е свет, праведен и добар (Римјаните 7:7,12).  

4.   Библијата вели дека "љубовта е исполнување на законот". Римјаните 13:10. Исто 
така во Матеј 22:37-40, Библијата не учи да го сакаме Бога и својот ближен, и завршува 
со зборовите: "На тие две заповеди висат сиот Закон и Пророците" Дали овие 
заповеди ги заменуваат Десетте заповеди? (Матеј 22:40 )  

Не, Десетте заповеди висат на овие две заповеди како нашите десет прсти што висат на 
нашите две раце. Тие се нераздвојни. Љубовта кон Бога овозможува држењето на првите 
четири заповеди (што се однесуваат на Бога) да биде вистинско задоволство, а љубовта кон 
нашиот ближен овозможува држењето на следните шест заповеди (кои се однесуваат на 
нашиот ближен) да биде вистинска радост за нас. Љубовта го исполнува Законот одземајќи ја 
мачнината и правејќи го неговото пазење вистинско задоволство (Псалм 40:8). Кога 
вистински сакаме некого, тогаш почитувањето на неговите барања претставува вистинско 
уживање. Исус вели: "Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди". Јован 14:15. Невозможно 
е да го сакате Господа а да не ги почитувате Неговите заповеди, затоа што Библијата вели: 
"Зашто ова е љубовта Божја: да ги исполнуваме Неговите заповеди; а Неговите заповеди не 
се тешки." 1. Јован 5:3. "Кој вели: Го познав, а не ги пази Неговите заповеди, лажец е и 
вистината не е во него." 1. Јован 2:4.  

5.   Зар 2. Коринтјаните 3,7 не кажува дека законот запишан на камен не "требаше да 
престане"? (2. Коринтјаните 3:7 )  



Не. Овој стих вели дека "славата" на Мојсеевото служење на законот требало да престане, а 
не самиот закон. Прочитајте го внимателно целиот пасус од 2. Коринтјаните 3:3-9. Овде не 
станува збор за престанување на законот или за негово поставување, туку за преместување 
на неговата местоположба од камените плочи во срцето. За време на Мојсеевата служба 
законот беше запишан на камени плочи. Но за време на служењето на Светиот Дух, преку 
Христа, законот се запишува во срцето (Евреите 8:10). Правилото запишано на училишната 
огласна табла станува ефективно само тогаш кога ќе влезе во срцето на ученикот. 
Христовото служење на законот е ефективно затоа што Тој законот го префрла во срцето 
на христијанинот. Тогаш држењето на законот станува вистинско задоволство и внесува 
среќа во животот на христијанинот, затоа што тој има вистинска љубов и кон Бога и кон 
ближниот.  

6.   Римјаните 10:4 вели дека "Христос е свршеток на Законот." Според тоа законот 
престанал да постои, зар не? (Римјаните 10:4 )  

Зборот "свршеток" во овој стих означува намера или крајна цел, како и во Јаков 5:11. 
Значењето е јасно. Да ги донесете луѓето кај Христа - каде што тие ја наоѓаат праведноста 
- тоа е целта, намерата или свршеток на законот.  

7.   Зошто толку многу луѓе ги негираат јасните изјави на Божјиот закон? (Римјаните 
8:7 )  

"Зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на 
Божјиот Закон ниту пак може. Оние, кои се во телото, не можат да Му угодат на Бога. Но вие 
не сте во телото, туку во Духот, ако Божјиот Дух навистина живее во вас." Римјаните 8:7-9.  

8.   Дали праведниците кои живееле во Стариот завет се спасени со законот? (2. 
Тимотеј 1:9 )  

Никој никогаш не може да се спаси со законот. Спасените од сите векови се спасени со 
милоста. Оваа "милост.......ни е дадена во Христа Исуса пред вечни времиња" 2. Тимотеј 1:9. 
Законот само укажува на гревот. А Исус е оној кој единствено спасува. Ное "најде милост" 
(Битие 6,8); Мојсеј нашол милост (Излез 33:17); Израелците во пустината нашле милост 
(Еремија 31,:2); и Авел, Енох, Авраам, Исак, Јаков, Јосиф, и многу други праведни луѓе од 
Стариот завет биле спасени "со вера" според Евреите 11. Тие се спасиле гледајќи во 
иднината кон крстот; а ние гледајќи во минатото на него. Законот е неопходен, затоа што 
како огледало, ги покажува валканостите во нашиот живот . Без него, луѓето се грешници, но 
не се свесни за тоа. Како и да е, законот не може да спаси. Негова задача е само да укаже на 
гревот. Ова од секогаш било вистина, па дури и во старозаветните времиња. (Дела 4:10,12; 2. 
Тимотеј 1:9).  

9.   Зошто воопшто да се грижиме за Законот? Зар совеста не е наш сигурен водич? 
(Изреки 14:12 )  

Не! Илјада пати не! Библијата зборува за зла совест, извалкана совест, и жигосана совест - 
ниедна од овие не е сигурен водич. "Некој пат му се чини на човекот прав, а на крајот води кон 
смртта." Изреки 14:12. Бог вели: "Безумен е кој се надева на своето срце." Изреки 28:26.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Десетте заповеди ги напишал (1)  
___   Бог.  
___   Мојсеј.  
___   Некој непознат.  



 
2.   Според Библијата, гревот претставува (1)  
___   Личен недостаток.  
___   Кршење на Божјиот закон.  
___   Сè што изгледа погрешно.  
 
3.   Проверете кои изрази ја кажуваат вистината за Божјиот закон: (4)  
___   Тој е совршен водич за среќен живот.  
___   Како и огледалото, го покажува гревот.  
___   Тежок е и неправеден.  
___   Може да ме заштити од зло.  
___   Ги има истите карактеристики како и Бог.  
___   Бил укинат во Новиот завет.  
___   Законот е проклетство.  
 
4.   Божјиот закон содржан во Десетте заповеди (1)  
___   Важеше само за во Стариот завет.  
___   Исус го укина на крстот.  
___   Тој е апсолутно непроменлив.  
 
5.   На судниот ден ќе бидам спасен (1)  
___   Ако имам одлично досие на добри дела.  
___   Ако го сакам Господа, без оглед на тоа дали ги држам заповедите или не.  
___   Ако мојата лична заедница со Исуса ме води кон послушност на сите Негови заповеди.  
 
6.   Луѓето се спасуваат преку (1) 
___   Држење на Законот.  
___   Кршење на Законот.  
___   Исуса Христа.  
 
7.   Вистински обратените христијани (1)  
___   Го држат Божјиот закон преку Христовата сила.  
___   Го игнорираат Законот затоа што е укинат.  
___   Сметаат дека почитувањето на заповедите не е неопходно.  
 
8.   Оној што живее под благодатта (1)  
___   Може да ги прекрши Десетте заповеди без да стори грев.  
___   Е ослободен од држење на Законот.  
___   Со задоволство ќе ги држи Божјите заповеди.  
 
9.   Љубовта е исполнување на Законот затоа што (1)  
___   Љубовта го отстранува Законот.  
___   Вистинската љубов кон Бога и кон ближниот ја прави послушноста на Законот 
вистинско задоволство.  
___   Љубовта е повеќе важна отколку послушноста.  
 
10.   Мојсеевиот закон е (1)  
___   Ист како и Божјиот закон.  
___   Законот за обреди и жртви, кој укажувал на Христа и бил укинат со Неговата смрт на 
крстот.  
___   Сè уште важечки.  
 
11.   Оние кои ги држат Десетте заповеди (1)  
___   Се легалисти.  
___   Ќе наидат на големо спротивставување од ѓаволот, кој го мрази Бога и Неговиот закон.  
___   Се спасени држејќи го законот.  
 
12.   Означете ги вистинитите изјави кои се однесуваат на Исуса и законот: (4)  
___   Исус го прекршил законот.  
___   Исус е совршен пример на човек во држењето на законот.  



___   Исус го укинал законот.  
___   Исус вели: "Ако ме љубите пазете ги Моите заповеди".  
___   Исус го прославил законот и покажал дека ги опфаќа сите гревови.  
___   Исус рекол дека законот не може да се промени.  

 

    

  



Загубениот-ден-во-историјата  

 
 
 

  Дали знаете дека постои еден многу важен ден кој скоро 
насекаде е заборавен? Запрепастувачко е тоа што само малку 
луѓе се свесни за тоа нешто, затоа што станува збор за еден 
од најважните денови во целата човечка историја! Тоа не е 
само ден од минатото, туку ден и на сегашноста и на 
иднината. Уште повеќе е важен фактот дека она што се 
случило на овој занемарен ден може да има фундаментално 
влијание врз вашиот живот. Доколку сакате да дознаете уште 
неверојатни факти за овој изгубен ден, тогаш прочитајте го 
материјалот во оваа лекција.  

1.   Кој ден вообичаено го празнувал Исус?  
 
"И дојде во Назарет, каде што беше пораснал; влезе во саботен 
ден во синагогата, според Својот обичај, и стана да чита." Лука 4:16  

Answer: Исусов обичај било да ја празнува саботата. 

2.   Но кој ден е сабота? 
 
"А седмиот ден е сабота Господова, на 
твојот Бог" Излез 20:10. "А кога мина саботата, ..... и многу рано, во 
првиот ден на седмицата, дојдоа на гробот." Марко 16:1, 2.  

Answer: Саботата не е прв ден во седмицата (недела), како што 
мнозина веруваат, туку седми ден (сабота). Дали забележавте од горе 

наведениот стих дека саботата е денот кој доаѓа пред првиот ден во седмицата. 

3.   Кој ја создал саботата и кога? 
 
"Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата." "И си отпочина во 
седмиот ден од сите дела Свои, што ги создаде. И го благослови Бог 
седмиот ден, и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела 
Свои, што ги направи и создаде." Битие 1:1; 2:2, 3.  

Answer: Бог ја создал саботата во времето на создавањето на светот. 
Тој си отпочинал во сабота и го благословил и посветил (одделил за 
свети нешта) седмиот ден - сабота. 

 



4.   Што вели Бог за држењето на саботата во Десетте 
заповеди, што Тој самиот ги запишал со Својот прст? 
 
 
"Помни го денот саботен, за да го празнуваш. Шест дена работи, и 
сврши ги во нив сите работи свои; а седмиот ден е сабота 
Господова, на твојот Бог; тогаш немој да вршиш никаква работа, ни 
ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката 
твоја, ни волот твој, ни ослето твое, ниту придојдениот, кој се наоѓа 
кај тебе. Оти за шест дена ги создаде Господ Бог небото и замјата, 
морето и се што е во нив; а во седмиот ден си отпочина: заради 
тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети." Излез 20:8-11. 
"И ми ги даде Господ двете камени плочи, напишани со Божји прст, 
а на нив беа напишани сите зборови." Второзаконие 9:10.  

Answer: Во Својата четврта заповед Бог заповеда да го празнуваме седмиот ден - саботата, како 
Негов свет ден. Тој знаел дека луѓето ќе заборават на Неговата сабота, токму затоа оваа своја 
заповед ја започнува со зборот "помни." Тој никогаш никому не заповедал дека треба да се 
празнува некој друг ден од седмицата како свет. 

5.   Но зар Десетте заповеди не се променети? 
 
Исус вели: "Полесно е небото и земјата да поминат, отколку да 
пропадне една цртичка од Законот." Лука 16:17. Бог вели: "Нема да го 
нарушам Мојот завет и нема да го изменам она, што излегло од устата 
Моја." Псалм 89:34. Забележете дека Десетте заповеди излегле од 
Неговата уста. Излез 20:1 кажува: "Тогаш Господ Бог ги кажа сите овие 
зборови... (потоа следат Десетте заповеди од 2 до 17 стих)."  

Answer: Не, никако! Потполно е невозможно да биде променета било 
која заповед од Божјиот морален закон. Сите Десет заповеди се 

важечи и ден денес. 

6.   Дали апостолите ја празнувале саботата? 
 
"И по својот обичај Павле влезе при нив и, три саботи редум, 
расправаше со нив од Писмото." Дела 17:2. "А Павле и неговите 
придружници... влегоа во синагогата во саботен ден, и седнаа." Дела 
13:13, 14. "А во саботата излеговме надвор од градската врата, кон 
реката, каде што имаа обичај да се молат. И седнавме да им зборуваме 
на насобраните жени." Дела 16:13. "А (Павле) секоја сабота расправаше 
во синагогата и ги убедуваше Јудејците и Грците." Дела 18:4.  

Answer: Да, во книгата на делата на апостолите јасно е прикажано дека 
Павле и сите од раната црква празнувале сабота. 

7.   Дали и незнабошците исто така ја празнувале саботата? 
 
 
Бог заповедал: 
"Блажен е човекот.... кој пази на саботата за да не ја оскверни." "И 
синовите на другоплемениците, што се присоединиле кон Господа, 
... сите кои ја пазат саботата да не ја осквернат, и цврсто се 
придржуваат за заветот Мој; Јас ќе ги одведам на Мојата света гора и 
ќе ги зарадувам во Мојот дом за молитва: сепалениците нивни и 
жртвите нивни ќе бидат благопријатни врз Мојот жртвеник, зашто Мојот дом ќе се нарече 
молитвен дом на сите народи." Исаија 56:2, 6, 7. 



 
Апостолите учеле: 
"А кога Евреите излегуваа,незнабошците ги молеа да им ги проповедаат овие зборови и во 
идната сабота."." "А во идната сабота се собра скоро целиот град да го чуе Божјото слово." Дела 
13:42, 44. "А секоја сабота расправаше во синагогата и ги убедуваше Јудејците и Грците." Дела 
18:4.  

Answer: Апостолите од новозаветната црква не само што ја празнувале саботата, туку ги 
поучувале и обратените незнабошци да го прават тоа. Ниту во еден случај тие не укажуваат на 
неделата како на свет ден. 

8.   Но зар саботата не била променета во недела при Христовата смрт 
или воскресението? 

Answer: Не, не постои ниту најмала индикација дека саботата била 
променета при Христовата смрт или при воскресението. Библијата го учи 
токму спротивното. Ве молиме внимателно разгледајте ги следниве докази: 
 
A. Бог ја благословил саботата. 
"Господ го благослови седмиот ден и го освети." Излез 20:11. "И го 
благослови Бог седмиот ден, и го освети." Битие 2:3. 
 
Б. Исус и во 70 год. н.е кога Ерусалим бил уништен и понатаму очекувал 
од Својот народ да ја празнува саботата. 
Знаејќи со потполна сигурност дека Рим ќе го уништи Ерусалим во 70 год. 
Исус ги предупредил своите следбеници, велејќи: "Молете се вашето бегство 
да не биде во зима, или во сабота."." Maтеј 24:20. Исус јасно нагласил дека 

саботата требало да се празнува и цели 40 години после Неговото воскресение. Всушност, нема 
ниту најмала сугестија било каде во Библијата дека Исус, Неговиот Отец, или пак апостолите 
било кога (под било какви околности) го промениле светиот саботен ден со некој друг ден. 
 
В. Жените кои дошле да го миросаат мртвото Христово тело ја празнувале саботата. Исус 
како што знаеме умре "ден спроти сабота" (Марко 15:37, 42), што денес се нарекува 
велипеток. 
Жените подготвиле мириси и миро за да го миросаат Неговото тело, потоа "во саботата почиваа 
според заповедта". Лука 23:56. Дури откако "мина саботата" (Марко 16:1) жените дошле на гробот 
"во првиот ден на седмицата" (Марко 16:2) за да продолжат со својата работа. Тие го пронашле 
гробот празен, затоа што Тој "воскресна рано во првиот ден на седмицата" (9 стих), кој денес се 
вика Велигден. Забележете дека саботата "според заповедта" беше денот кој му претходеше на 
велигден (недела). 
 
Г. Христовиот следбеник, Лука, напишал две книги од Библијата - Евангелието според Лука 
и Делата на апостолите. Тој вели дека во Евангелието според Лука напишал (спомнал) за "сите" 
Христови учења (Дела 1:1-3). Но никогаш не напишал било што за празнување на неделата или 
за тоа дека саботата била променета. 

9.   Некои луѓе велат дека саботата ќе се празнува и на новата 
земја. Дали ова е вистинито? 
 
"Зашто, како што новото небо и новата земја, кои Јас ќе ги 
создадам, ќе бидат секогаш пред лицето Мое, вели Господ, така ќе 
постои и потомството ваше и името ваше.Тогаш од месец на 
месец, и од сабота во сабота ќе доаѓа секоја плот пред лицето Мое 
на поклонение, вели Господ." Исаија 66:22, 23.  

Answer: Да, Библијата вели дека спасените од сите векови ќе ја 
празнуваат саботата и на новата земја. 



10.   Но зар неделата не е Господов ден? 
 
"Ако ја нарекуваш саботата радост, свет ден Господов." Исаија 
58:13. "Зашто Синот Човечки е Господар и на саботата." Матеј 12:8.  

Answer: Библијата го споменува Господовиот ден во Откровение 
1:10; што значи дека Бог има Свој посебен ден. Но ниту еден стих од 
Библијата не укажува на тоа дека неделата е Господов ден. 
Напротив, Библијата јасно укажува на саботата како на Господов 
ден. Единствениот ден кој било кога бил благословен од Бога како 
Негов свет ден, а тоа е седмиот ден - саботата. 

11.   Дали треба да ја празнувам неделата во чест на Христовото 
воскресение? 
 
"Или зар не знаете дека сите ние, кои сме крстени во Исуса Христа, 
крстени сме во Неговата смрт? И така, преку крштевањето во смртта, 
погребани сме заедно со Него, та како што Христос воскресна од мртвите 
преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Зашто ако 
сме соединети со Него во смртта слична на Неговата, ќе бидеме и во 
воскресението слично на Неговото. Тоа го знаеме: нашиот стар човек е 
распнат заедно со Него, за да биде уништено телото на гревот, за да не му 
робуваме веќе на гревот." Римјаните 6:3-6.  

Answer: Не! Ништо повеќе и од тоа дека треба да празнуваме петок во спомен на Неговото 
распетие. Исус го воспоставил обредот на крштевање во чест на Неговата смрт, погребување и 
воскресение. Библијата во ниеден момент не го споменува празнувањето на неделата во чест на 
Неговото воскресение (ниту пак во било кој друг контекст). Ние го почитуваме Христос со тоа што 
сме му послушни (Јован 14:15), а не со замена на Неговите барања со некакви човечки. 

12.   Доколку празнувањето на неделата не може да се најде во 
Библијата, тогаш чија идеја е тоа? 
 
"Тој ќе помислува да ги измени времињата и Законот." Даниел 7:25. 
"Така го укинувате Божјиот збор заради вашето предание." "Напразно 
Ми се поклонуваат, учејќи науки, што се човечки заповеди." Матеј 15:6, 
9. "Свештениците нејзини го нарушуваат Мојот закон." "А пророците 
нејзини се замачкуваат со кал.... велејќи: "така вели Господ Бог", иако 
Господ не рекол така." Езекиел 22:26, 28.  

Answer: Погрешно упатени луѓе многу години наназад објавиле дека 
Божјиот свет ден бил променет од сабота во недела. Бог предвидел дека вакво нешто ќе се 
случи, и тоа се случило. Оваа невистина била пренесена и кај нашата денешна генерација како 
евангелски факт. Празнувањето на неделата е традиција која ја вовеле невдахновени луѓе и таа 
води кон директно кршење на Божјиот закон, кој заповеда празнување на саботата. Само Бог 
може да посвети ден и да го направи свет. Бог ја благословил саботата, а кога Бог нешто ќе 
благослови никој не може да го смени тоа. Второзаконие 23:20. 

13.   Но зар не е многу опасно да се чепка во Божјиот закон? 
 
"Не додавајте ни збор повеќе на она што ви го заповедам, ниту да 
одземате од него; исполнувајте ги заповедите на Господа, вашиот Бог, 
кои јас денес ви ги предавам." Второзаконие 4:2. "Секој збор од Бога е 
чист.... Не додавај кон зборовите Негови, за да не те разобличи, и да 
не излезеш лажливец." Изреки 30:5, 6.  



 

Answer: Бог точно и одредено му забранил на човекот да го менува Неговиот закон така што ќе 
додава или одзема од него. Неовластеното чепкање во Божјиот закон на било каков начин е едно 
од најстрашните и најопасните нешта што некој може да ги направи. 

14.   Зошто воопшто Бог ја создал саботата? 
 
A. Знак на создавањето. 
"Помни го денот саботен, за да го празнуваш." "Оти за шест дена ги 
создаде Господ небото и земјата, морето и сè што е во нив; а во 
седмиот ден си отпочина: заради тоа Господ го благослови седмиот 
ден и го освети." Излез 20:8, 11. 
 
Б. Знак на откупувањето и посветувањето. 

"Им ги дадов исто така и Моите саботи, за да бидат знак меѓу Мене и нив, па да знаат, дека Јас 
сум Господ што ги осветува." Езекиел 20:12.  

Answer: Бог ја даде саботата како двоен знак: (1) Таа е знак дека Тој ја создал земјата за шест 
буквални денови од по 24 часа и (2) исто така таа е знак за големата Божја сила што го откупува и 
посветува човекот. Секако дека секој вистински христијанин ќе ја сака саботата како Божји 
драгоцен знак на создавањето и откупувањето (Излез 31:13, 17; Езекиел 20:12, 20). Голема 
навреда за Бога е тоа што луѓето го газат светиот Господов ден - саботата. Во Исаија 58:13, 14, 
Бог вели дека сите оние кои ќе бидат благословени, најнапред треба да ги тргнат своите нозе од 
Неговата сабота. 

15.   Од колкава важност е празнувањето на саботата? 
 
"Гревот е кршење на законот." 1. Јован 3:4. "Плата за грев е смрт." 
Римјаните 6:23. "Зашто кој го пази целиот закон, а се сопне само во 
едно, станува виновен за сè." Јаков 2:10. "Христос страдаше за нас и 
ни остави пример, за да врвиме по Неговите стапки." 1. Петар 2:21. 
"Им стана на сите кои Му се послушни , Повод за вечно спасение." 
Евреите 5:9.  

Answer: Тоа е прашање на живот или смрт. Празнувањето на 
саботата е вклучено во четвртата Божја заповед. Намерното кршење на било која од Десетте 
заповеди е грев. Христијаните со задоволство ќе го следат Христовиот пример, кој исто така ја 
празнувал саботата. Нашата единствена сигурност е во искреното и ревносно проучување на 
Библијата, "која правилно го проповеда словото на вистината." 2. Тимотеј 2:15. За секоја доктрина 

и учење што го прифаќаме мораме да имаме потврда од Божјата Реч. 

16.   Како се чувствува Бог кон религиозните лидери кои ја 
игнорираат саботата? 
 
"Свештениците нејзини го нарушуваат Мојот закон и ги осквернуваат 
Моите светињи, не одвојуваат свето од несвето и не прават разлика 
меѓу чисто и нечисто; од саботите Мои ги покриваат очите свои, и Јас 
сум понизен меѓу нив. Па затоа, ќе го излеам врз нив Моето 
негодување, со огнот на Мојата јарост ќе ги истребам. Езекиел 22:26, 
31.  

Answer: Криејќи ги своите очи од вистинската Божја сабота, 
религиозните лидери го навредуваат Бога. Бог ветува дека ќе ги казни 

таквите лажни пастири. Милиони луѓе се измамени во врска со ова. Бог не може да им прогледа 
низ прсти. Исус ги обвинил фарисеите затоа што се преправале дека го сакаат Бога, додека во 



исто време укинувале една од Десетте заповеди со своите традиции. (Марко 7:7-13). 

17.   Дали празнувањето на саботата има влијание и врз мене 
лично? 
 
"Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди." Јован 14:15. "И така секој 
од нас ќе одговара пред Бога за себе." Римјаните 14:12. "И така, кој знае 
да прави добро, а не го прави, грев му е." Јаков 4:17. "Блажени се оние, 
кои ги пазат Неговите заповеди, за да имаат право на дрвото на 
животот, и за да можат да влезат во градот низ портите." Откровение 
22:14. "Тука е трпението на светиите, тука се оние кои ги пазат Божјите 
заповеди." Откровение 14:12.  

Answer: Да, во секој поглед, саботата е и твоја сабота. Бог ја создал за 
тебе, и доколку Го љубиш ќе ја празнуваш, затоа што е една од Десетте 
заповеди. Љубовта без послушност на законот воопшто не е ни љубов (1. Јован 2:4). Мораш да 
донесеш одлука. Нема бегање и никој не може да најде изговор. Ти лично ќе мораш да дадеш 
одговор пред Бога за ова мошне важно прашање. Бог бара од тебе да Го сакаш и да му бидеш 
послушен токму сега! 

18.   Јас сакам да го следам Христовиот пример во 
празнување на саботата.  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Но зар саботата не е само за Евреите? (Maрко 2:27 )  

Не. Исус рекол: Саботата е воспоставена заради човекот. Марко 2:27. Не е само за Евреите, туку 
за целото човештво - за сите што било кога живееле. Еврејската нација не постоела сè до 2500 
години после воспоставувањето на саботата.  

2.   Дали стиховите во Дела 20:7-12 не докажуваат дека апостолите ја празнувале неделата? 
(Дела 20:7 )  

Според Библијата, секој ден започнува со зајдисонце а завршува со следното зајдисонце (Битие 
1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Левит 23:32), што значи дека ноќта доаѓа прва. Според тоа саботата 
започнува со зајдисонце во петок навечер, а завршува со зајдисонце во сабота навечер. Овој 
состанок во Дела 20 глава бил одржан ноќта во неделата или она што нам ни е познато како 
сабота навечер. The New English Bible* го започнува седмиот стих од оваа глава вака: "А кога во 
сабота навечер се состанавме..." Овој состанок се одржал во саботата вечерта, и траел се до 
полноќ. Павле бил на проштално патување и знаел дека нема да се види со тие луѓе повторно 
пред својата смрт (25 стих). Без сомнение неговата проповед била доста долга! (Вообичаените 
седмични средби не траеле цела ноќ). Павле се подготвувал да замине изутрина. Кршењето на 
леб нема никакво значење на светост на денот во којшто тоа било направено, затоа што тие 
кршеле леб секојдневно (Дела 2:46). Во Библијата нема ниту најмала индикација дека првиот ден 
е свет, ниту дека тогашните христијани имале такво мислење за него. Ниту пак може да се најде и 
најмал доказ дека саботата била променета. Случајно, овој собир можеби е споменат во 
Библијата заради воскреснувањето на Евтих откако паднал од прозорецот на третиот кат од 
куќата. Во Езекиел 46:1 Бог упатува на неделата како на еден од шесте работни дена.  

3.   Дали во 1. Коринтјаните 16:1, 2 се зборува за собирање на дар за време на неделно 
богослужение? (1. Коринтјаните 16:2 )  

Не, овде не станува збор за јавен собир. Парите требало да бидат собрани во приватен дом. Во 



Јудеја владеела сиромаштија (Римјаните 15:26; Дела 11:26-30), и Павле пишувал за да побара 
помош од црквите во Мала Азија. Овие христијани сите ја празнувале саботата, затоа Павле 
предложил во недела наутро (кога тие ги плаќале своите вообичаени давачки), откако саботата 
завршила, да соберат нешто за нивните браќа за парите да му бидат при рака кога тој ќе 
пристигне. Ова требало да биде направено насамо. Забележете дека овде нема никаква најава за 
неделата како за свет ден. Всушност, Библијата никаде не заповеда ниту пак спомнува такво 
нешто.  

4.   Но зар не се загубил текот на времето и не дошло до промена на деновите од Христово 
време па до ден денешен? (Лука 4:16 )  

Не! Доверливи енциклопедии и други книги јасно покажуваат дека денешниот седми ден е оној 
истиот што Исус го празнувал во свое време. Ова е многу едноставно за докажување.  

5.   Но дали текстот во Јован 20:19 не претставува доказ дека апостолите го воспоставиле 
празнувањето на неделата во чест на Христовото воскресение? (Јован 20:19 )  

Напротив, во тоа време апостолите не верувале дека се случило воскресението (Марко 16:14). 
Тие се собрале таму "поради страв од Јудејците", и вратата им била заклучена. Кога Исус се 
појавил во нивно присуство, Тој ги укорил "зашто не им поверуваа на оние, кои Го видоа 
воскреснат". Нема никаков доказ дека неделата ја сметале за света. Само осум текста во Новиот 
завет го спомнуваат првиот ден од седмицата; ниу еден од нив не вели дека првиот ден е свет.  

6.   Дали текстот во Колосјаните 2:14-17 ни вели дека саботата била укината? (Колосјаните 
2:14 )  

Не, никако. Се однесува само на саботите кои биле "сенка на она што ќе дојде", но не и на 
седмиот ден - саботата. Постоеле седум годишни празници во стариот Израел кои исто така се 
викале саботи. Тие биле како додаток на седмичната сабота (Левит 23:38). Овие празници сите 
биле сенка те. укажувале на крстот и престанале со своето постоење на крстот. Божјата света 
сабота била воспоставена уште пред појавата на гревот, затоа не може да биде сенка на било 
што од планот за спасение. Токму затоа Колосјаните 2 глава ги разликува и ги спомнува како 
посебни саботите кои биле "само сенка". Овие годишни саботи кои биле укинати на крстот се 
наброени во Левит 23 глава.  

7.   Според Римјаните 14:5, денот што го празнуваме е прашање на личен избор, зарем не? 
(Римјаните 14:5 )  

Забележете дека целата глава се однесува на меѓусебно осудување (стихови 4,10 и 13). Овде не 
се работи за седмиот ден - саботата, која е дел од моралниот закон, туку за годишните 
церемонијални празници кои биле дел од церемонијалниот закон. Евреите - христијани ги 
осудувале незнабошците - христијани заради тоа што овие не ги празнувале церемонијалните 
празници. Павле овде едноставно вели: "Не осудувајте се меѓусебно. Церемонијалниот закон и 
онака не важи повеќе".  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Исус ја празнувал (1)  
___   Неделата како света.  
___   Саботата (седмиот ден) како света.  
___   Некој друг ден.  
 
2.   Господов ден е (1) 
___   Неделата, првиот ден во седмицата.  



___   Саботата, седмиот ден во седмицата.  
___   Било кој ден што ќе му го посветиме на Бога.  
 
3.   Саботата е воспоставена (1) 
___   Само за Евреите.  
___   Саботата ја воспоставил Бог при создавањето и ги опфаќа сите луѓе на секое место во 
секое време.  
___   Само за луѓето што живееле во времето на Стариот завет.  
 
4.   Промената на саботата во недела ја направил (1) 
___   Исус.  
___   Апостолите.  
___   Заблудени луѓе.  
 
5.   Божјиот закон, кој ја вклучува и заповедта за саботата, (1)  
___   Не важи повеќе.  
___   Никогаш не може да се смени. Се уште е важечки.  
___   Прекратил со својата важност со смртта на Христос.  
 
6.   Во новозаветната црква обратените незнабошци и апостолите (1) 
___   Ја празнувале неделата како свет ден.  
___   Поучувале дека доколку сте искрени можете да го празнувате било кој ден.  
___   Ја празнувале саботата.  
 
7.   Саботата (1)  
___   Била укината на крстот.  
___   Ќе престане да постои со Христовото второ доаѓање.  
___   Ќе се празнува и во вечното Божје царство од светите од сите векови.  
 
8.   Бидејќи саботата е дел од Божјиот закон, кршењето на саботата е (1)  
___   Ништо посебно за коешто треба толку да се грижиме по Христовата смрт.  
___   Опасен грев затоа што се гази врз свети нешта.  
___   Од никаква важност за денешно време.  
 
9.   Сите кои вистински го сакаат и го следат Исуса ќе (1)  
___   Ја празнуваат саботата, исто како што тоа го правел Исус.  
___   Го празнуваат секој друг ден како свет.  
___   Ја празнуваат неделата како света.  
 
10.   Саботата (денот за одмор) е (1)  
___   Недела, првиот ден од седмицата.  
___   Седмиот ден од седмицата.  
___   Било кој ден што ќе му го посветиме на Бога.  
 
11.   Празнувањето на неделата (1)  
___   Е човечка измислица проречена во Библијата.  
___   Е Божји план за нас денес.  
___   Е основано при Христовото воскресение, а било потврдено на денот на Педесетницата.  
 
12.   Празнувањето на саботата е (1)  
___   Знак на легализам.  
___   Важно само за Евреите.  
___   Двоен Божји знак на создавањето и откупувањето.  

 

    

  



Конечното-избавување  
    Ова не е измислица - еден ден, ќе бидете ослободени од 

секаква болка, глад, самотија, криминал и хаос што денес се 
присутни во светот. Зарем не ви звучи прекрасно сето ова? Но 
вашиот избавител нема да биде некој харизматичен водач од 
овој свет....не, Тој е многу посупериорен од тоа! Исус доаѓа 
наскоро, но денес постојат многу погрешни размислувања 
околу тоа какво ќе биде Неговото доаѓање. Затоа потрудете се 
во наредниве неколку минути да разберете што вели 
Библијата за второто Христово доаѓање за да не бидете 
измамени и оставени.  

1.   Дали Исус ќе дојде по втор пат на земјата? Можеме ли да 
бидеме сигурни во тоа? 
 
"Христос ...... ќе се јави вторпат." Евреите 9:28. "А кога ќе отидам и ви 
приготвам место, пак ќе дојдам." Јован 14:3.  

Answer: Да! Во Матеј 26:64, Исус се заветил дека повторно ќе се врати 
на земјава. Бидејќи писмото не може да се наруши (Јован 10:35), ова е 
сигурно. Верувајте токму онака како што пишува. Тоа е лична гаранција од Христа. 

2.   Какво ќе биде Неговото второ доаѓање? 
 
"И велејќи го тоа, се вознесе пред нивните очи, и облак Го зеде од пред 
нивните погледи. И додека гледаа настојчиво кон небото, додека Тој си 
заминуваше, ете двајца мажи во бела облека застанаа крај нив и им 
рекоа: Мажи, Галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус Кој 
од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што Го видовте да оди на 
небото." Дела 1:9-11.  

Answer: Библијата ветува дека Исус ќе се врати на земјата на истиот 
начин како и при Неговото вознесување - на видлив, дословен, телесен и личен начин. Во Матеј 
24:30 се вели: "Ќе го видат Синот Човечки како доаѓа на небесните облаци, со сила и со голема 
слава." Тој буквално ќе дојде на облаците, како и секое човечко суштество во тело од месо и 
коски (Лука 24:36-43:50,51), и Неговото доаѓање ќе биде видливо. Библијата е јасна по овој 
предмет. 

3.   Дали второто Христово доаѓање ќе биде видливо за сите 
или само за одредена група на луѓе? 
 
"Ете, доаѓа со облаците и ќе Го види секое око." Откровение 1:7. 
"Зашто, како што молњата излегува од исток и свети до запад, 
такво ќе биде и доаѓањето на Синот Човечки." Матеј 24:17.  

Answer: Секој маж, жена и дете што ќе се затекнат живи ќе го 
видат Исуса при Неговото второ доаѓање. Запрепастувачката 



тројна светлина (Лука 9:26) при Неговото доаѓање ќе се протега од едниот до другиот крај на 
хоризонтот, а атмосферата ќе биде наелектризирана од прекрасната слава во вид на молња. 
Никој нема да може да се сокрие. Секоја жива душа ќе мора да се соочи со Исуса. Исус не ни 
оставил никаква празнина за двоумење и погрешно разбирање по овој предмет.  
 
Забелешка: Она што денес е толку распространето и се верува за некакво си тајно 
грабнување на светите од земјата, не може да се најде во Библијата. Тоа е обична човечка 
измислица. Ниту пак Христовото второ доаѓање е некакво духовно доаѓање во срцата на 
луѓето при нивното обратување. Не се случува ниту кога човекот умира, ниту пак е 
фигуративно - дека ќе се манифестира со подобри услови во светот. Ваквите теории 
потекнуваат од човекот. Второто доаѓање ќе биде буквално, видливо за секое око, и лично 
Исус ќе се појави на облаците за да му стави крај на овој свет и да ја донесе отплатата како 
за злите така и за праведните.  

4.   Кој ќе дојде со Исуса при Неговото второ доаѓање, и зошто? 
 
"Кога Синот Човечки ќе дојде во Својата слава и сите ангели со 
Него, тогаш ќе седне на престолот на славата." Матеј 25:31.  

Answer: Со Исуса при Неговото второ доаѓање ќе дојдат сите 
небесни ангели. Со приближувањето на облакот кон земјата, Исус ќе 
ги испрати Своите ангели и тие во миг ќе ги соберат сите 
праведници, подготвувајќи се за патување кон небото (Матеј 24:31). 

5.   Која е целта на Исусовото второ 
доаѓање на земјата? 
 
"Ете, доаѓам скоро, и наградата Моја е со Мене, за да му дадам 
секому според неговите дела!" Откровение 22:12. "Пак ќе дојдам и 
ќе ве земам кај Себе, за да бидете и вие таму каде што Сум Јас." 
Јован 14:3. "И да Го испрати Исус, Претскажаниот за вас Христос, 
Кого небото треба да Го прими до времето кога ќе биде обновено 
сè." Дела 3:20,21  

Answer: Исус повторно ќе дојде на земјата за да им ја донесе наградата на Своите, токму како 
што им ветил и да ги поведе со себе во прекрасниот небесен дом што им го приготвил. Тој ќе ги 
обнови сите убавини и радости од Едем кои Адам и Ева со падот во грев ги загубиле. Неговото 

второ доаѓање ќе го означи крајот на владеењето на злото. 

6.   Што ќе се случи со праведниците кога Исус ќе дојде по втор 
пат? 
 
"Зашто Самиот Господ ќе слезе од небото.....и мртвите во Христос 
ќе воскреснат први. Потоа ние живите кои останавме, ќе бидеме 
грабнати заедно со нив на облаците, за да Го сретнеме Господ во 
воздухот; и така засекогаш ќе бидеме со Господа." 1. Солунјаните 
4:16,17. "Сите ќе се измениме,....и мртвите ќе воскреснат 
нераспадливи. Зашто... ова смртното мора да се облече во 
бесмртност." 1. Коринтјаните 15:51-53. "Го очекуваме Спасителот 

Господ Исус Христос, Кој ќе го преобрази нашето понижено тело - да се сообрази со Неговото 
славно тело." Филипјаните 3:20,21.  

Answer: Праведните мртви ќе воскреснат од своите гробови, ќе добијат совршени, бесмртни тела 
како Христовото и ќе бидат грабнати на облаците во пресрет на Господа. Потоа и на живите 
праведни исто така ќе им бидат дадени тела како Христовото и ќе бидат грабнати во облаците за 
да се сретнат со Господа. Исус ќе ги земе на небо праведните за да бидат со Него. Забележете 
дека Исус нема да ја допре земјата при Своето второ доаѓање. Светите се сретнуваат со него "во 
воздухот". Значи Божјиот народ ќе ги игнорира вестите дека Исус пристигнал во Скопје, Берлин, 



Њујорк, итн. Ќе се појават лажни христоси и ќе прават чуда на земјата (Матеј 24:23-27), но Исус ќе 
остане на облаците не допирајќи ја земјата при второто доаѓање.  

7.   Што ќе се случи со злите при второто Христово доаѓање? 
 
"Со дишењето на устата Своја ќе ги убие злите" Исаија 11:4. "А во 
оној ден ќе има поразени од Господа од едниот крај на земјата до 
другиот" Еремија 25:33.  

Answer: Злите ќе бидат поразени од Исуса. 

8.   Какво влијание ќе има второто 
Христово доаѓање врз самата 
планета Земја? 
 
"И настана голем земјотрес, каков што никогаш не бил откако 
постојат луѓе на земјата; толку голем и толку силен земјотрес." "И 
сите острови исчезнаа, и горите веќе не се најдоа" 
Откровение16:18,20. "Гледам: ете, плодното поле запусте, Господ 
ги разурна сите градови со жестокоста на Својот гнев" Еремија 4:26. 

"Ете, Господ ја опустошува земјата и ја прави неплодна." "Земјата е опустошена до крај и сосема 
разграбена" Исаија 24:1,3  

Answer: Земјата ќе биде зафатена со голем земјотрес при второто Христово доаѓање. Овој 
земјотрес ќе биде со таков интензитет и природа така што светот ќе биде оставен во состојба на 
целосно уништување. 

9.   Дали Библијата ни дава конкретни информации околу 
наближувањето на тој настан - второто Христово доаѓање? 

Answer: Да. Исус рекол: "Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знајте 
дека е близу, на прагот е!" Матеј 24:33. Господ поставил знаци во текот на 
целиот временски период од Неговото вознесение па се до Неговото 
повторно доаѓање. Тие се набројани подолу. Проучете ги внимателно. 
 
A. Уништувањето на Ерусалим 
Пророштво: "Нема да остане тука ниту камен на камен што не ќе биде 
урнат." "Тогаш жителите на Јудеја нека бегаат по горите." Матеј 
24:2,16.  
Исполнување: Ерусалим бил уништен во 70 година по Христа од римскиот водач Тит.  
 
Б. Големи прогонства, и страдања. 
Пророштво: "Зашто тогаш ќе има големо страдање, какво што не било од создавањето на 
светот досега, ниту пак ќе биде." Матеј 24:21.  
Исполнување: Ова пророштво примарно се однесува на долгиот период на прогонства за време 
на мрачниот среден век, коешто беше спроведено од страна на отпаднатата црква. Траело 
повеќе од 1000 години. Повеќе од 50 милиони христијани биле погубени во тоа страшно време 
само затоа што не сакале да се откажат од својата вера. Еден писател напишал дека отпаднатата 
црква "пролеала повеќе невина крв отколку било која друга институција која некогаш постоела во 
светот." History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint; New York: 
Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.  
 
В. Затемнување на сонцето 
Пророштво: Веднаш по страдањата во тие денови, сонцето ќе потемни. Матеј 24:29. 
Исполнување: Ова се исполнило на 19 мај 1780 година кога имало натприродно затемнување на 
сонцето. Не станува збор за вообичаено затемнување. Тимоти Двајт вели: "19 мај 1780 беше 
невообичаено мрачен ден. Во многу куќи беа запалени свеќи; птиците замолкнаа и исчезнаа, 
живината отиде на спиење... Преовладуваше општо мислење дека пристигнал судниот ден." 



Цитирано во Connecticut Historical Collections, compiled by John Warner Barber (2nd ed.; New Haven: 
Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403. 
 
Г. Месечината ќе се претвори во крв. 
Пророштво: "Сонцето ќе се преобрати во темнина, а месечината - во крв, пред да настапи 
денот Господен, великиот и страшниот." Јоил 2:31. 
Исполнување: Месечината поцрвенела како крв ноќта на мрачниот ден на 19 мај 1780. Мило 
Бостик во Stone's History of Massachusetts вели: "Месечината која тогаш беше целосно исполнета, 
изгледаше црвена како крв." 

Д. Ѕвезди ќе паѓаат од небото. 
Пророштво: "Ѕвездите ќе паѓаат од небото." Матеј 24:29. 
Исполнување: Големиот метеорски дожд се случил на 13 ноември 
1833 година. Таа ноќ била толку светла што можел да се чита и 
весник на улица. Еден писател напишал: "Скоро четири часа небото 
беше целосно осветлено."* Луѓето мислеле дека дошол крајот на 
светот. Ова е навистина фасцинантен знак за Христовото повторно 
доаѓање. 
*Peter A. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57. 
 
Ѓ. Исус доаѓа на облаците. 
Пророштво: "Е тогаш на небото ќе се јави знакот на Синот 
Човечки. Тогаш ќе проплачат сите племиња на земјата и ќе Го 
видат Синот Човечки како доаѓа на небесните облаци, со сила и 
со голема слава." Матеј 24:30. 
Исполнување: Ова е следниот голем настан. Дали си подготвен? 

10.   Како ќе знаеме дека сме стигнале до последните денови од 
постоењето на светот? Дали Библијата ја објаснува состојбата во светот 
и помеѓу луѓето на последната генерација? 

Answer: Да, секако дека е така. Погледнете ги следниве посебни знаци 
својствени за последното време. Ќе бидете запрепастени. Ова се само 
неколку од многуте знаци кои јасно покажуваат дека живееме во последните 
денови од историјата на оваа земја.  

A. Глобални работнички проблеми 
"Ете, заработката на работниците кои ги ожнеаја вашите ниви, што вие им ја задржавте, и 
викотниците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над Војските." "Чекајте трпеливо и 
вие, зацврстете ги своите срца, зашто близу е Господовото доаѓање" Јаков 5:4,8. 
Во последните денови ќе се јават проблеми помеѓу работодавачите и работниците. За 
исполнување на ваквите состојби, консултирајте се со дневниот печат.  

Б. Војни и немири 
"Кога ќе чуете за војни и немири, не плашете се, зашто прво треба тоа да настане, но крајот 
не доаѓа веднаш!" Лука 21:9. 
Војни и цивилни немири се случуваат насекаде по светот. Само скорото Христово доаѓање ќе 
означи крај на болката и разурнувачката моќ на војните.  

В. Вознемиреност, страв и збунетост. 
"Народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост.... Луѓето ќе изнемоштуваат од страв и 
од исчекувањето на она што ќе го снајде светот." Лука 21:25, 26. 
Како за чудо ова изгледа како насловната страна на денешните дневни весници - совршена слика 
на тоа како изгледа светот денес - а има и причина за тоа: Ние сме генерацијата од последните 
денови на историјата на оваа земја. Тензичната атмосфера што ја гледаме денес во светот 
воопшто не треба да не изненади. Христос го претскажал сето тоа. Ова треба да не осведочи 
дека Неговото доаѓање се наближува.  

 
Големиот метеорски 
дожд се случил на 
13 ноември 1833 
година.  



Г. Знаењето ќе се умножи 
"До последното време.... и знаењето ќе се умножи" Даниел 12:4. 
Информативната ера е повеќе од сигурен показател за ова. Дури и најскептичните умови мораат 
да признаат дека овој знак е исполнет. Се вели дека 80 проценти од вкупното светско знаење се 
појавило во последната декада и 90 проценти од сите научници што постоеле се сè уште живи.  

Д. Подбивачи и религиозни скептици кои ќе се одвратат од библиската вистина 
"Во последните дни ќе се јават подбивачи." 2. Петрово 3:3. "Зашто ќе дојде време кога не 
ќе го трпат здравото учење, туку според своите похоти ќе си насоберат учители какви што 
сакаат, па тие да им ги скокоткаат ушите, и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се 
свртат кон приказни." 2. Тимотеј 4:3, 4. 
Денес воопшто не е тешко да се најдат подбивачи за исполнување на ова пророштво. Дури и 
религиозните водачи ги негираат јасните библиски учења за создавањето, потопот, Христовата 
божественост, второто Христово доаѓање, и многу други важни Библиски вистини. Психијатрите и 
традициите на псевдо-интелектуалците ја заменуваат Библијата во многу религиозни кругови. 
Секуларни воспитувачи ја учат нашата младина да им се исмеваат на библиските записи за овие 
големи вистини и да ги заменат со еволуција и со други измислени лажни учења. Неодамнешните 
анкети покажуваат дека само два проценти од американските студенти по теологија веруваат во 
буквалното второ Христово доаѓање.  

Ѓ. Морална деградираност - опаѓање на духовноста 
"И знај го ова: во последните денови..... луѓето ќе бидат 
себични, ....без љубов, непомирливи.... непријатели на 
доброто....кои имаат изглед на побожност, а се откажале од 
нејзината сила." 2. Тимотеј 3:1-5. 
Светот се наоѓа среде голема криза. Луѓе од секоја класа го велат 
тоа. Самоубиството станува популарно решение за човечките 
проблеми. Стапката на разводи вртоглаво расте, скоро секој втор 
брак завршува со бракоразводна постапка. Сегашната неморална 
генерација - опседната со секс и разни валканости, со зголемена 
бројност во црквите, а во исто време намалена вистинска 
духовност - е ништо друго туку јасно исполнување на Божјата 
Реч. За вистински шок, проверете само колку од гревовите што се 
набројани во 2. Тимотеј 3:1-5 можете да ги најдете во дневниот 
печат. Ништо пред враќањето на Исус нема да може да ја задржи 
плимата на зло што целосно го има опфатено светот.  

Е. Луди по задоволства 
"Во последните денови..... луѓето ќе бидат...... повеќе сластољубиви отколку 
богољубиви." 2. Тимотеј 3:1-4. 
Светот е луд по задоволства. Само мал процент од жителите во големите градови редовно 
посетуваат богослуженија, но и тие се гушат во илјадниците кои трчаат по задоволства. Светот 
троши милијарди долари на задоволства, а само трошки (како за споредба) за Бога. Луѓето кои се 
луди по задоволства трошат милијарди часови пред ТВ апаратите со што буквално го 
исполнуваат пророштвото од 2. Тимотеј 3:4.  

Ж. Зголемено беззаконие, крвав криминал и насилства 
"Беззаконието ќе се зголеми." Матеј 24:12. "Злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во 
злото." 2. Тимотеј 3:13. "Земјата е полна со крвави злодејства, и градот е полн со 
насилство." Езекиел 7:23. 
Повеќе од очигледно е дека овој знак се има исполнето. Криминалот и беззаконието растат 
рапидно. Повеќето од луѓето во големите градови не одговараат на ѕвонењето на ѕвончето 
откако ќе се стемни. Дури и најмудрите политичари во времето во кое живееме се загрижени за 
преживување на цивилизацијата заради зголемувањето на криминалот кој неконтролирано расте 
секојдневно.  

З. Уништувачки земјотреси, луњи и болести 
"Ќе има големи земјотреси, а на разни места ќе има глад и помор." Лука 21:11. 

 
Епидемија од 
порнографија, 
криминал, дрога, и 
морална 
деградираност се 
заканува да не 
опфати.  

 
 



Земјотреси, торнада, поплави.... зачестуваат и се зголемуваат со досега незапаметена стапка. 
Една третина од населението во светот е гладно, а илјадници секојдневно умираат од глад. Сите 
овие податоци се уште еден доказ дека навистина живееме во последните денови. 
 
Ѕ. На самиот крај, на светот ќе му биде упатена посебна порака. 
"И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите 
народи, и тогаш ќе дојде крајот." Матеј 24:14. 
Големата, сериозна и последна предупредувачка порака за скорешното Христово доаѓање, денес 
му се презентира на светот на повеќе од 900 јазици и дијалекти. Скоро 95 проценти од светската 
популација има пристап до оваа порака. Пред второто Христово доаѓање, секој што живее на 
планетава ќе биде предупреден за тој голем настан. Ќе бидат загубени само оние што ќе ја 
отфрлат оваа порака.  

И. Спиритизам 
"Во подоцнежните времиња некои ќе отпаднат од верата и ќе 
слушаат измамливи духови и демонски учења." 1 Тимотеј 4:1. 
"Тоа се демонски духови." Откровение 16:14. 
Денес луѓето, вклучувајќи ги тука и многуте водечки политички 
светски лидери, бараат совети од окултисти, јасновидци и 
спиритисти. Спиритизмот извршил инвазија и врз црквите, преку 
погрешното учење за бесмртноста на душата. Библијата учи дека 
мртвите се мртви. 

11.   Колку е близу второто Христово 
доаѓање? 
 
"А од смоквата научете ја поуката! Кога 
нејзината гранка ќе смекне и ќе потераат 
лисја, знаете дека летото е близу. Така и 
вие, кога ќе го видите сето тоа, знајте 
дека е близу, на прагот е! Вистина ви 

велам, ова поколение нема да мине додека не се збидне сето тоа." 
Матеј 24:32-34  

Answer: Библијата е многу јасна и точно одредена по ова прашање. 
Скоро сите знаци веќе се исполниле. Не можеме да го знаеме точниот датум или час на 
Христовото доаѓање (Матеј 24:36), но можеме да бидеме сигурни дека ние сме генерацијата која 
ќе го доживее тој голем настан. Господ ветил дека ќе ја забрза работата и брзо ќе го заврши 
делото на оваа земја (Римјаните 9:28). Христос доаѓа многу скоро за да си го прибере Својот 

народ. Дали си подготвен? 

12.   Сатаната шири многу лаги во врска со второто Хрстово 
доаѓање, и со лажни чуда и знаци, ќе прелаже мнозина. Како 
можам да бидам сигурен дека нема да бидам измамен? 
 
 
"Тоа се демонски духови кои прават чуда." Откровение 16:14. "И 
ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заведат, ако е можно, и 
избраните." Матеј 24:24. "Допрашајте се до законот и 
сведоштвата! Ако не зборуваат според ова слово, нема светлина 
во нив." Исаија 8:20.  

Answer:  
Сатаната измислил многу лажни учења за второто Христово доаѓање и мнозина мами со тоа што 
ги тера да веруваат дека Христос веќе дошол или пак дека ќе дојде на некој невообичаен начин, 
каков што не е забележан во Библијата. Но Христос нè предупредил за ваквата сатанска 
стратегија, велејќи: "Гледајте да не ве заведе некој" Матеј 24:4. Потоа ги обелоденува сатанските 
планови и лаги за да бидеме свесни за тоа, и нè потсетува: "Ете, ви кажав однапред!" Матеј 24:25. 

 
Довербата во 
окултистите, 
јасновидците и 
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Како на пример, Исус јасно кажал дека Тој нема да се појави во пустина или тајно во некоја соба 
(26 стих). Нема причина да бидеме измамени ако научиме што вели Библијата за второто 
Христово доаѓање. Оние што знаат што вели Библијата по ова прашање, нема да бидат 
измамени од сатаната. Останатите кои не поседуваат такво знаење за жал ќе бидат измамени. 

13.   Како можам да бидам сигурен дека сум подготвен кога Исус 
ќе се врати Исус? 
 
"Оној кој доаѓа при Мене нема да го исфрлам." Јован 6:37. "А на сите 
кои Го примија, им даде власт да станат Божји деца." Јован 1:12. "Ќе 
ги вложам Своите закони во нивниот ум, и ќе ги напишам во нивните 
срца." Евреите 8:10. "Но фала му на Бога, кој ни даде победа преку 
нашиот Господ Исус Христос." 1. Коринтјаните 15:57.  

Answer: Исус вели: "Еве, стојам пред вратата (оваа врата го 
претставува човековиот ум т.е. срце) и чукам; ако некој го чуе Мојот 
глас и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој 
со Мене" Откровение 3:20. Преку Светиот Дух и мојата совест Исус 
чука и ме моли ако може да влезе во моето срце за да го промени мојот живот. Доколку 
безрезервно го обратам својот живот кон Него, Тој ќе ги избрише сите мои гревови од минатото 
(Римјаните 3:25) и ќе ми даде сила да живеам свет живот (Јован 1:12). Како бесплатен дар, ми го 
дава Својот праведен карактер за да можам без страв да стојам пред Светиот Бог, затоа што сега 
мојот живот е нов во Христа. Тогаш исполнувањето на Неговата волја станува задоволство. Ова е 
толку едноставно што дури многумина се сомневаат во неговата реалност. Но тоа е вистинито. 
Јас треба едноставно да му го предадам својот живот на Исуса и да му дозволам да живее во 
мене. А Неговиот дел е да направи чудо со мојот живот и да ме подготви за Неговото повторно 
доаѓање. Тоа е бесплатен дар, потребно е само да го прифатам. 

14.   За каква голема опасност предупредува Христос? 
 
"Затоа и вие бидете подготвени, зашто Синот Човечки ќе дојде 
во час кога не се надевате." Матеј 24:44. "Туку, вардете се, 
вашите срца да не бидат обременети со ненаситност, со 
пијанство и со грижи за животот, за да не ви дојде ненадејно тој 
ден." Лука 21:34. "Како што беше во Ноевите денови, така ќе 
биде и при доаѓањето на Синот Човечки." Матеј 24:37.  

Answer: Постои голема опасност од преголема оптовареност со 
грижите на овој свет или од преголема инволвираност во 

грешни задоволства така што Господовото доаѓање може да дојде на нас како потопот во 
времето на Ное, ќе бидеме изненадени, неподготвени и загубени. Ова ќе биде искуство на 
милиони. Какво ќе биде твоето? Исус ќе дојде многу многу скоро - во наше време. Дали си 
подготвен? Ништо друго не е поважно од 
тоа! 

15.   Јас планирам да бидам подготвен 
кога ќе се врати Исус. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Дали времето на големите неволји е 
сè уште пред нас? (Матеј 24:21 )  

Вистина е дека големите неволји ќе надојдат врз планетата непосредно пред Исусовото доаѓање. 



Даниел ова го објаснува со зборовите "време тешко, какво што немало откако постојат луѓето" 
Даниел 12:1. Иако станува збор за неволји од минатото сепак во контекст на ова може да се каже 
и следнава мисла: големите неволји од Матеј 24:21 се однесуваат на страшните прогонства на 
Божјиот народ за време на мрачниот век кога милиони луѓе ги загубиле своите животи заради 
својата вера.  

2.   Со оглед на тоа што Господ доаѓа "како крадец во ноќта," како воопшто ќе дознае некој 
за тој настан? (1. Солунјаните 5:4 )  

Одговорот се наоѓа во 1. Солунјаните 5:2-4: "Зашто самите вие добро знаете дека Господовиот 
ден ќе дојде како крадец во ноќта. Кога ќе речат: "мир и безбедност", тогаш ненадејно ќе падне 
погибел врз нив, како породилни маки врз бремена жена, и не ќе можат да избегаат. Но вие, 
браќа, не сте во темнина, та тој ден да ве затекне како крадец." Дали забележувате дека 
Господовиот Ден доаѓа како крадец за оние што не се подготвени, но не и за оние што се 
наречени "браќа".  

3.   Кога Исус ќе го воспостави Своето царство на земјата? (Откровение 21:2 )  

По периодот од 1 000 години од Откровение 20. Овој период започнува со второто Христово 
доаѓање, кога Исус ќе ги земе праведните со себе на небо каде што тие ќе живеат и владеат со 
него за “1 000 години.” Откровение 20:4. На крајот од овој период Светиот Град - Новиот 
Ерусалим (Откровение 21:2) се спушта од небото на земјата со сите свети во него (Захарија 
14:1,4,5), а злите од сите векови воскреснуваат (Откровение 20:5). Тие го опкружуваат градот со 
цел да го освојат (Откровение 20:9), тогаш оган паѓа од небото од Господа и ги спалува. Огнот ја 
прочистува земјата и ги гори сите остатоци од гревот и грешниците (2. Петрово 3:10). Конечно 
огнот ќе престане (Исаија 47:14), оставајќи само пепел зад себе (Малахија 4:3). Тогаш Бог 
создава нова земја (2. Петрово 3:13; Исаија 65:17; Откровение 21:1) и им ја дава на праведниците 
и "Тој ќе живее со нив; и тие ќе бидат Негов народ, а Самиот Бог ќе биде со нив". Откровение 
21:3. Совршени, свети, среќни, луѓето повторно се обновени во Божјиот совршен лик, и конечно 
ќе бидат во својот безгрешен и совршен дом каков што бил првобитниот Божји план. Само 
најнеразумните личности би пропуштиле вакво нешто.  

4.   Зошто денес слушаме толку малку проповеди за второто Христово доаѓање? (Тит 2:13 )  

За оваа состојба е одговорен ѓаволот. Тој добро знае дека второто Христово доаѓање е 
"блажената надеж" (Тит 2:13) за христијаните, а разбирањето на оваа вистина го менува животот 
на луѓето и ги води кон земање активно учество во објавувањето на добрата вест на другите, за 
да се забрза Христовото доаѓање. Ова го збеснува сатаната, затоа тој влијае врз таквите кои 
имаат само "изглед на побожност" (2. Тимотеј 3:5), а "се одрекле од нејзината сила" да се 
исмеваат велејќи: "Каде е ветувањето за Неговото доаѓање? Зашто откако починаа татковците сè 
стои така како што е од почетокот на создавањето" 2. Петрово 3:3,4. Оние што го негираат, 
игнорираат или пак не го сметаат за многу важно второто Христово доаѓање (како буквален 
скорешен настан) во суштина го исполнуваат пророштвото - а воедно му прават и голема услуга 
на ѓаволот.  

5.   Но зар Исус не зборуваше за т.н. тајно грабнување на светите кога во Лука 17:36 вели: 
"Едниот ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен"? (Лука 17:36 )  

Не. Нема ниту најмала најава дека овој настан е таен. Исус кога го објаснува потопот во времето 
на Ное и уништувањето на Содом (види Лука 17:26-37), Тој кажува како Бог ги поштедил Ное и 
Лот, а ги уништил злите. Тој буквално кажува дека потопот и огнот "ги уништи сите" (стихови 
27,29). Јасно е кажано дека и во двата случаја, неколкумина биле спасени, а останатите биле 
уништени. Потоа Тој додава: "Исто така ќе биде во оној ден кога ќе се јави Човечкиот Син." (стих 
30). За да го илустрира тоа Исус продолжил: "Двајца ќе бидат на нива, едниот ќе биде земен, а 
другиот ќе биде оставен." (стих 36). Овде нема ништо тајно. "Ќе го види секое око." Откровение 
1:7. При Своето второ доаѓање Исус јавно ги зема праведниците и ги носи во облаците (1 
Солунјаните 4:16,17) и јавно ги уништува злите (Исаија 11:4; 2. Солунјаните 2:8). Токму затоа во 



Лука 17:37 се зборува за телата на злите околу кои се собираат орли. (види Откровение 19:17,18.) 
Злите кои ќе бидат оставени при второто Христово доаѓање ќе бидат мртви.  
Quiz Questions 
 
1.   При Своето второ доаѓање (1)  
___   Исус ќе дојде тајно во некои градови на земјата.  
___   Исус ќе се појави во пустината.  
___   Исус ќе остане на облаците и ќе ги повика праведните да се сретне со нив во воздухот.  
 
2.   Кога Исус ќе се врати на земјава (1)  
___   Само праведните ќе го видат.  
___   Ќе го види секое око.  
___   Луѓето нема да знаат за тој настан се додека не се објави на ТВ.  
 
3.   Што ќе се случи со праведните при второто Христово доаѓање?(2)  
___   Праведните мртви ќе воскреснат, ќе примат бесмртност, ќе бидат земени на облаците и ќе 
бидат однесени на небото.  
___   Праведните живи ќе примат бесмртност, ќе бидат земени на облаците и ќе бидат однесени 
на небото.  
___   Праведните ќе останат на земјата и ќе ги обратуваат злите.  
___   Праведните ќе бидат земени тајно (ќе исчезнат).  
 
4.   Според знаците во Библијата, кога е најочигледно да се очекува второто Христово 
доаѓање?(1)  
___   Многу, многу скоро!  
___   После неколку илјади години.  
___   Кон средината на 21 век.  
 
5.   Злите кои ќе бидат живи при Господовото доаѓање ќе(1)  
___   Бидат ставени во пеколот, каде што ќе горат засекогаш.  
___   Ќе бидат погубени при Неговото доаѓање.  
___   Ќе бидат поштедени и ќе им биде дадена уште една шанса.  
 
6.   Означете ги изјавите кои се вистинити по прашање на второто Христово доаѓање (4)  
___   Тој ќе дојде тајно.  
___   Второто доаѓање всушност значи обратување.  
___   Ќе дојде на облаците.  
___   Христос за нас доаѓа во мигот на нашата смрт.  
___   Злите нема да го видат.  
___   Сите ангели ќе бидат со Него.  
___   Тој нема да ја допре земјата.  
___   Можно е да се знае за часот и денот на Неговото доаѓање.  
___   Милиони ќе бидат изненадени и загубени.  
 
7.   При второто Христово доаѓање (1)  
___   Целиот свет ќе биде подготвен и ќе очекува.  
___   Ќе има голем разурнувачки земјотрес на глобално ниво.  
___   Злите ќе се обратат.  
 
8.   Означете ги исказите кои се вистинити знаци за последните денови на земјата. (7)  
___   Светот ќе станува сè подобар и подобар.  
___   Судири помеѓу работодавачите и работниците.  
___   Помалку земјотреси, луњи, итн.  
___   Отпаѓање од библиската вистина.  
___   Помала стапка на разводи.  
___   Луѓето ќе станат луди по задоволства.  
___   Опаѓање на моралот.  
___   Голем пад на стапката на криминал.  
___   Голем глад и помори.  



 
9.   Кои небесни знаци се знаци на второто Христово доаѓање? (2)  
___   Халеевата комета.  
___   Мрачниот ден во мај 1780 год.  
___   Паѓањето на ѕвездите во ноември 1833.  
___   Паѓање на месечината на земјата.  
 
10.   Како знаеме дека Исус доаѓа скоро? (1)  
___   Библијата дава знаци и совршен приказ за последните денови.  
___   Бидејќи мнозина веруваат дека Исус доаѓа скоро.  
___   Тоа го предвидуваат некои јасновидци.  
 
11.   Милиони ќе бидат измамени околу начинот на Христовото доаѓање бидејќи (1)  
___   Бог не сака сите да се спасат.  
___   Затоа што не оставаат доволно големи прилози.  
___   Не ја проучуваат Библијата за да ја пронајдат вистината.  
 
12.   Можам да бидам подготвен за Христовото доаѓање ако (1)  
___   Исус живее во мене.  
___   Го следам дневниот печат.  
___   Го правам она што го предлага мојот проповедник (свештеник).  

 

    

  



Чистота-и-сила!  
    Дали ти е доста од тоа да ги повредуваш оние што ги сакаш и 

да ја рануваш својата совест? Дали живееш во постојано 
каење за грешките во минатото. Дали некогаш си посакувал 
да се искапеш и да излезеш чист одвнатре и однадвор. Тогаш 
имаме многу добри вести за тебе...ти можеш! Бог има план кој 
целосно ќе ги измие сите твои гревови и ќе ти даде сила да не 
грешиш повеќе - изгледа неверојатно? Библијата вели: “Ние 
сме погребани со Него преку крштевање” (Римјаните 6:4). Кога 
ти го прифаќаш Христа, стариот живот умира и Бог ветува 
дека ќе ги заборави сите наши гревови! И не само тоа, тој 
може да ти помогне да го победиш секој порок во својот живот. 
Дали знаеш дека крстот е споменaт 28 пати во Библијата но 
дека крштевањето е споменато дури 97 пати. Тогаш мора да е 
многу важно затоа што претставува нов живот со засекогаш 
закопано и заборавено грешно минато. Прочитај ги 
библиските восхитувачки факти за овој неверојатен предмет и 
ти ќе бидеш за секогаш променет.  

1.   Дали крштевањето е навистина неопходно? 
 
"Кој ќе поверува и биде крстен, ќе биде спасен, а кој не ќе 
поверува, ќе биде осуден.” Марко 16:16.  

Answer: Да, навистина! Како може да биде тоа појасно 
искажано? 

2.   Меѓутоа крадецот на крстот не 
беше крстен, зошто јас морам? 
 
"Затоа што тој го знае нашиот облик, си споменува дека сме прав." 
Псалм 103:14.  

Answer: Ниту тој го врати тоа што го беше украл како што Господ 
специфично кажал во Езекиел 33:15. Бог нас нe смета одговорни за она 
што можеме да го направиме, меѓутоа Тој исто така ги знае и 
ограничувањата на “правот.” Тој нема да го бара она што е физички 
невозможно. Доколку крадецот можел да се симне од крстот, тој веднаш 
би се крстил. Ова е единствен пример во Библијата за исклучок од ова 

правило. Бог сака да биде сигурен дека никој нема да биде дрзок во отфрлување на 
крштевањето.  

3.   Постојат многу обреди наречени крштевање. Зар едно од сите тие не е прифатливо 
доколку личноста е искрена во врска со тоа? 
 
 
"Еден Господ, една вера, едно крштевање.” Ефесјаните 4:5.  
 
Answer: Не! Постои само едно вистинско крштевање. Сите други таканаречени крштевања се 
лажни. 
 
Забелешка: Ѓаволскиот план за крштевање вели: “Одлучи се самиот. Начинот на крштевање 
не е важен. Духот е тоа што се смета.” Меѓутоа Библијата вели: "Еден Господ, една вера, 
едно крштевање.” Ефесјаните 4:5. Таа исто така вели: “Те преколнувам послушај го 
Господовиот глас.” Еремија 38:20. 

 



4.   Како беше Христос крстен? 
 
"Исус … беше крстен од Јован во Јордан. И веднаш, додека 
излегуваше од водата, виде како небесата се отворија." Марко 1:9, 
10.  

Answer: Со потопување! Забележете дека по обредот, Тој “излезе 
од водата.” Исус беше крстен “во Јордан,” но не на брегот како што 
многумина веруваат. Јован секогаш крштевал таму каде “што имало 
многу вода” (Јован 3:23), за да би можело да биде доволно длабоко. 
Библијата ни заповеда да го следиме Христовиот пример (1. 

Петрово 2:21). Секое друго крштевање освен потопувањето ја прекршува оваа заповед. Зборот 
“крштевање” доаѓа од грчкиот збор “баптизо.” Тоа значи да се нурне или потопи или преплави. 
Постојат осум различни грчки зборови во Новиот Завет кои што биле користени за да се опише 
примена на течности. Но, меѓу тие различни зборови – значејќи да се попрска, истури или потопи 
– само значењето “да се потопи” (баптизо) е употребено да се опише крштевањето. 

5.   Но нели учениците или апостолите го променија начинот на 
крштевање? 
 
"И заповеда да застане кочијата, па двајцата, Филип и евнухот, слегоа 
во водата, и го крсти. А кога излегоа од водата, Господовиот Дух го 
грабна Филипа; евнухот веќе не го виде. И продолжи радосно по својот 
пат." Дела 8:38, 39.  

Answer: Не! Забележи дека Филип, еден од водачите во раната црква, 
го крстил евнухот од Етиопија со потопување исто како што и Јован го 
крстил Исус. И апостолот Павле предупредил дека сите оние кои 
поучуваат спротивно од она што Исус го поучувал, да бидат “проклети.” Галатјаните 1:8. Ниту 
една личност – без оглед на тоа колку побожна – не е овластена да ги менува Божјите зборови и 
заповеди. 

6.   Бидејќи Христос и апостолите беа крстени со потопување, 
кој ги има претставено другите таканаречени крштевања 
коишто постојат денес? 
 
"Напразно ме обожуваат, учејќи за повелби, заповеди човечки." 
Матеј 15:9.  

Answer: Заблудени луѓе имаат внесено други видови на 
крштевање во директна спротивност на Божјиот збор. Исус вели: 
“Зошто ја престапувате мојата заповед со вашите традиции?” 
“Така вие ја направивте Божјата заповед бессилна од вашата 
традиција.” Матеј 15:3, 6. Обожувањето што следи човечко учење 

е “празно.” Само помисли малку за тоа! Светиот обред на крштевање е променет и направен не 
толку важен низ вековите. Не е ни чудно што Библијата нè поттикнува да “се бориме сесрдно за 
верата која им е предадена на светиите еднаш засекогаш.” Јуда 3 

7.   Што треба една личност да направи за да се подготви за 
крштевање? 

Answer:  
A. Да ги научи Божјите барања. "Затоа одете и учете ги сите народи 
Мои, крштавајќи...учејќи ги да го пазат сето она што ви го заповедав!" 
Матеј 28:19, 20. 
Б. Да верува во вистината на Божјиот збор. "Оној кој верува и се крсти 
ќе биде спасен." Марко 16:16. 



В. Да се покае и да се одврати од сите гревови и да доживее обратување. "Покајте се! И 
секој од вас нека се крсти во името на Исус Христос за простување на вашите гревови." Дела 
2:38. "Затоа, покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите." Дела 3:19. 

8.   Кое е значењето на крштевањето? 
 
"И така, преку крштавањето во смртта, погребани сме заедно 
со Него, та како што Христос воскресна од мртвите преку 
славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Зашто 
ако се сплотивме со Него во смртта слична на Неговата, 
секако ќе бидеме - и во Неговото воскресение. Знаеме дека 
нашиот стар човек беше распнат со Него, за да биде 
изнемоштено грешното тело, та да не му робуваме веќе на 

гревот." Римјаните 6:4-6.  

Answer: Тоа претставува дека верникот го следи Христа во Неговата смрт, погребение и 
воскресение. Симболиката е совршена и полна е со длабоко значење. Во крштевањето очите се 
затворени, рацете поклопени, и здивот е запрен како при смрт. Тогаш настапува погребување и 
воскреснување од водениот гроб во нов живот во Христа. Кога е подигнат од водата и очите се 
отвараат, кандидатот почнува да дише повторно и да се меша меѓу своите пријатели -целосна 
сличност со воскресението. Големата разлика помеѓу христијанството и секоја друга религија е во 
смртта, погребувањето и воскресението Христово. Во овие три дела е направено возможно сето 
она што Бог посакува да го стори за нас. За да ги чува овие три витални нешта живи во умовите 
на христијаните до крајот на времето, Господ го воспоставил крштевањето со потопување како 
спомен. Нема никаква симболика за смрта, погребението и воскресението во другите облици на 
крштевање. Само потопувањето го исполнува значењето на Римјаните 6:4-6.  

 

Смрт за 
гревот.  

Стариот 
живот 
погребан во 
водата.  

Подигната 
нова личност 
во Христа.  

 

9.   Една личност не треба да се крштева сè додека таа е сигурна дека 
нема да се лизне или падне, нели? 
 
"Зашто, ако има добра волја, таа е прифатлива според она што се има, а не 
според она што се нема." 2. Коринтјаните 8:12.  

Answer: Тоа е како да се каже дека едно бебе не би требало никогаш да се 
обиде да оди се додека е сигурно дека нема да се лизне и падне. 
Христијанинот е новородено “бебе” во Христа. Тоа е причината зошто 
искуството на обратувањето се нарекува “новораѓање.” Грдото, грешно минато 
повеќе не постои за детето Божјо. Грешното минато на една личност е 
простено и заборавено од Бога при обратувањето. Крштевањето го 
симболизира погребувањето на тој стар живот. Ние го започнуваме христијанскиот живот попрво 
како бебиња отколку како возрасни, и Бог нè суди врз основа на нашиот став или тенденција во 
нашиот живот, отколку на неколкуте лизгања и падови коишто ние можеме да ги искусиме како 
несозреани христијани. 



10.   Зошто крштевањето е итна работа за еден обратен грешник? 
 
 
"А што се двоумиш сега? Стани, крсти се и измиј се од своите гревови, 
повикувајќи го Господовото име." Дела 22:16.  

Answer:  
Крштевањето е јавно сведоштво дека покајаниот грешник е опростен и 
исчистен од Исус (1. Јованово 1:9) и дека неговото грешно, предавничко 
минато е зад него. Ништо не се товари против личноста која постои по 
обратувањето.  
 

Луѓето денес се тетерават и се борат под тешките бремиња на вина и грев. Оваа заразеност и 
бреме е толку уништувачко за човечката личност така што луѓето би направиле многу нешта за 
да задобијат чувство на простување и очистување. Многумина се имаат одведено до 
психијатриска столица, каде што едни човечки битија срдечно се обидуваат да им помогнат на 
други човечки битија. Меѓутоа помошта се наоѓа во доаѓањето Христово, кое што им вели на сите 
оние кои Нему ќе му пријдат: “Сакам; биди чист.” Матеј 8:3. Тој не само што чисти, туку Тој ја 
распнува и старата природа на грев во тебе. Овој обред е од најголема важност затоа што јавно 
ја претставува најголемата жртва која некогаш е направена за луѓето.  

11.   Колку време е потребно за една личност да се подготви 
за крштевање? 

Answer: Тоа зависи од личноста. Некои ги разбираат нештата 
побрзо од другите. Но во најголем број на случаи, подготовката 
може да биде извршена на краток начин. Еве неколку примери од 
Библијата: 
 
A. Евнухот од Етиопија (Дела 8:26-39)—крстен истиот ден кога ја 
слушнал вистината. 
Б. Чуварот на затворот во Филипи и неговото семејство —
крстени истата ноќ откако ја слушнале вистината. 
В. Савле од Тарс (Дела 9:1-18)—крстен три дена откако Исус му прозборувал на патот до 
Дамаск. 
Г. Корнелиј (Дела 10:1-48)-- крстен истиот ден кога ја слушнал вистината. 
 
При обратувањето, Бог: 
1. Ни простува и го заборава нашето минато. 
2. На чуден начин не преобразува во нови духовни битија. 
3. Не присвојува како Свои синови и ќерки. 
 
Извесно е дека ниту една вистински обратена личност нема да сака да одложува со 

крштевањето, со кое што јавно му дава почит на Христа кој ги има 
извршено сите тие чуда. 

12.   Како Бог се чувствува при крштевањето на една обратена 
личност? 

Answer: Тој рече при крштевањето на Својот Син: “Ова е Мојот 
возљубен Син, со кого сум наполно задоволен.” Матеј 3:17. Така и 
денес Бог е многу задоволен кога една личност е крстена со 
потопување во хармонија со Неговата заповед. Оние кои го сакаат Бога, 
секогаш ќе настојуваат да му угодат Нему (1. Јован 3:22; 1. Солунјаните 
4:1). Дали му е Нему угодено со твоето крштевање? 



13.   Дали една личност може да доживее вистинско крштевање без 
да стане член на Божјата црква? 

Answer: : Не! Бог јасно го прикажува ова. Забележи ги следните чекори: 
A. Сите се повикани во едно тело. "Вие сте повикани во едно тело." 
Колосјаните 3:15. 
Б. Црквата е телото. "Тој е глава на телото, црквата." Колосјаните 1:18. 
В. Ние влегуваме во тоа тело преку крштевањето. "Зошто преку еден 
Дух вие сите сте крстени во едно тело." 1. Коринтјаните 12:13. 
Г. Божјите обратени луѓе се придадени кон црквата. "А секој ден 
Господ ги придодаваше оние кои сакаа да се спасат." Дела 2:47. 

14.   Забеле
жи ги следните четири нешта 
коишто крштевањето не ги чини: 

Answer:  
 
Прво: Крштевањето само по себе 
не го менува срцето на човекот. 
Еден човек може да се крсти без да 
има вера, без покајание, и без да се 
здобил со ново срце. Тој дури 
можеби и се потопил според 
примерот Христов, но тој 
едноставно ќе излезе од водата 
како мокар грешник наместо сув – 
пак без вера, без покајание и без 

ново срце. Крштевањето не може да направи нова личност. Ниту пак може некого да промени или 
препороди. Преобразувачката сила на Светиот Дух е таа што го менува срцето при 
обратувањето. Човек мора да биде роден од Духот како што и од водата.  
 
Второ: Крштевањето не прави една личност да се чувствува подобро. Тоа неопходно не ги 
менува неговите чувства. Некои луѓе се разочарани затоа што тие не се чувствуваат поинаку по 
крштевањето. Спасението не е прашање на чувство, туку на вера и послушност.  
 
Трето: Крштевањето не ги отстранува искушенијата. Ѓаволот нема завршено со една личност која 
е крстена. Меѓутоа Христос е помошник на секој верник. Тој вели: “Јас никогаш нема да те 
напуштам, ниту заборавам.” Евреите 13:5. Ниту едно искушение нема да дојде врз човекот без 
сила за тоа да се победи. Ова е ветување од Библијата (1. Коринтјаните 10:13).  
 
Четврто: Крштевањето не гарантира спасение. Тоа не е магичен ритуал. Спасението доаѓа 
единствено како бесплатен подарок од Исус Христос кога една личност ќе искуси ново раѓање. 
Крштевањето е симбол на вистинското обратување, и сè додека обратувањето не му претходи на 
крштевањето, церемонијата е безначајна. 

15.   Исус те повикува да се крстиш симболизирајќи со тоа дека твоите гревови се испрани. 
Дали би сакал да планираш да го извршиш овој свет обред наскоро? 

Answer:  
Thought Questions 
1.   Дали е правилно човек да се крсти два пати? (Дела 19:5 )  

Да. Дела 19:1-5 покажува дека Библијата поддржува повторно крштевање во одредени случаи.  

2.   Дали бебињата треба да бидат крстени? (Дела 2:38 )  



Не! Никој не би требало да се крсти освен доколку личноста (1) ја знае вистината Божја, (2) 
верува во неа, (3) се покае, (4) има доживеано обратување. Ниту едно бебе не би можело да се 
квалификува. Никој нема право да крсти едно бебе. Како факт, да се стори така, значи целосно да 
не се испочитува Божјата заповед во поглед на крштевањето. Пред многу векови одредени 
заблудени луѓе во црквата донеле декрет дека некрстените бебиња ќе бидат загубени, што 
библиски не е точно. Тоа го оцрнува Бога како неправеден тиранин кој би уништил невини 
бебиња кои умреле само затоа што некои недостојни родители ги немаат крстено своите 
малечки. Ваквото учење е трагедија која не може да се опише. Доволно е лошо тоа што бебињата 
се попрскуваат и тоа се нарекува крштевање. Меѓутоа, бескрајно е полошо да се држи 
небиблискиот концепт дека бебињата ќе бидат загубени за вечноста затоа што негрижливите 
родители не ја извршиле својата должност.  

3.   Не ли е крштевањето прашање кое зависи од личното мислење? (Јован 3:5 )  

Да, меѓутоа не од моето или твоето. Важно е какво е Христовото мислење. Тој вели дека Нему 
крштевањето му е важно. “Ако некој не се роди од вода и од Дух, тој не може да влезе во Божјото 
царство .” Јован 3:5. Кога некој одбива да се крштева тоа значи дека тој отфрла директен совет 
од Бога. (Лука 7:29, 30).  

4.   Колку стар треба да биде некој за да биде квалификуван за крштевање? (Јован 3:5 )  

Треба да биде доволно стар за да ја разбере разликата помеѓу чинењето лошо и добро, и да 
може да направи разумна одлука да му се предаде на Христа и Него да го следи. Некои деца се 
подготвени за крштевање на 9 или 10 години а други пак не се подготвени на 12 или 13. Во 
Библијата не е специфицирана старосната година, затоа што децата имаат различни нивоа на 
искуство и разбирање. Некои се подготвени за крштевање порано од други.  

5.   Дали самото крштевање може некого да спаси? (Евреите 5:9 )  

Не! Но кога некој одбива да се крсти може да причини истата личност да биде загубена, затоа 
што тоа значи непослушност. Спасението е за “сите оние кои Нему му се послушни.” Евреите 5:9.  

6.   Зар крштевањето со Светиот Дух не е сето она што е потребно? (Дела 10:47 )  

Не! Библијата ни покажува во Дела 10:44-48 дека крштевањето со вода е неопходно дури и тогаш 
кога крштевањето со Духот има претходено.  

7.   Дали може да бидеме крстени само во името на Исуса Христа? (Матеј 28:19 )  

Во Матеј 28:19 нам ни е кажано да бидеме крстени во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. 
Овие зборови се Христови, и ние ги сметаме за многу свети. Во книгата на Делата на Апостолите, 
ние гледаме како новите верници се крстени во името на Исус. Препознавањето на Исус како 
Христос и Месија била сегашна вистина за тоа време; и заради тоа било критично тие да бидат 
крстени во Неговото име. Ние веруваме дека тоа е исто така важно и за ова време. Комбинирајќи 
ги сведоштвата на Матеј со делата на апостолите, ние ги крштеваме луѓето во името на Таткото, 
Синот и Светиот Дух. Следењето на овој метод спречува еден библиски текст да се воздига над 
друг.  

8.   Постои еден грев од кој јас не посакувам да се откажам. Дали сепак може да бидам 
крстен? (Лука 3:7 )  

Не! Очигледно дека ти не си подготвен да бидеш погребан во крштеничките води, затоа што 
стариот живот во грев не е мртов. Би претставувало криминален акт за некој да погреба некој 
којшто не е мртов и еднакво сериозно е за еден проповедник да крсти некој чијшто стар живот не 
е мртов.  



9.   Можете ли да го објасните Галатјаните 3:27? (Галатјаните 3:27 )  

Тука Бог го споредува крштевањето со брак. Една личност што е крстена така, признавајќи јавно 
дека го презема Христовото име (христијанин), исто како што и една невеста изјавува дека го 
презема името на нејзиниот сопруг при венчавката. При крштевањето како и при бракот, неколку 
правила важат: 
A. Никогаш не треба да биде извршено сè додека вистинската љубов не владее во душата. 
Б. Никогаш не треба да биде извршено сè додека кандидатот не е одлучен да биде верен во 
лесно како и во тешко време. 
В. Треба да му се пријде со целосно разбирање. 
Г. Не треба да се одложува претерано. 

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Библијата ни вели дека постои еден Господ, една вера и (1)  
___   15 крштевања.  
___   5 крштевања.  
___   12 крштевања.  
___   Едно крштевање.  
 
2.   Дали Исус поучуваше дека крштевањето е неопходно? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
3.   Исус беше крстен со (1)  
___   Посипување.  
___   Попрскување.  
___   Потопување.  
 
4.   Зборот “крштевање” значи (1)  
___   Да се биде среќен.  
___   Попрскување.  
___   Посипување.  
___   Да се нурне, или потопи.  
 
5.   Многуте лажни крштевања ни беа дадени од страна на (1)  
___   Христос.  
___   Апостолите.  
___   Заблудените луѓе.  
 
6.   Штиклирај ги нештата кои една личност треба да ги направи за да се подготви за 
крштевање: (4)  
___   Да ја прочита целата Библија пет пати.  
___   Верува во вистината.  
___   Да искуси обратување.  
___   Да се моли непрекинато 10 дена.  
___   Да помине во пост 40 дена.  
___   Да ги научи Божјите барања.  
___   Да се покае и да го остави секој грев.  
 
7.   Крштевањето е симбол на (1)  
___   Создавањето на светот.  
___   Библијата.  
___   Небото.  
___   Христовата смрт, погребение и воскресение.  
___   Ангелите.  



 
8.   Новокрстениот христијанин е (1)  
___   Духовно бебе.  
___   Духовно возрасен.  
 
9.   Кога некој ќе се крсти преку искреност, разбирање и молитва, тоа значи (1)  
___   Јавно потврдување на обратувањето.  
___   Не значи ништо повеќе отколку да се оди на пливање.  
___   Ја уверува личноста дека истата нема никогаш повеќе да биде искушувана.  
 
10.   Дали крштевањето на бебињата е правилно според Библијата? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
11.   Некои деца се подготвени за крштевање порано од други. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
12.   Дали е секогаш неопходно за една личност да се подготвува со недели или месеци за 
крштевање? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
13.   Дали една личност може да искуси вистинско крштевање без да стане член на една 
црква? (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Дали-мртвите  

 
 
  

  Смртта е можеби најпогрешно разбраната тема на 
денешницата. За мнозина таа е обвиткана во мистерија и 
предизвикува морничави чувства на страв, несигурност, па 
дури и безнадежност. Други пак веруваат дека веќе 
непостоечките ближни не се воопшто мртви, туку дека живеат 
со нив во некоја друга димензија! Други пак сe уште се збркани 
околу поимите како што се телото, духот и душата. Но дали 
воопшто е важно што и како верувате? Да .... апсолутно! Затоа 
што вашето верувања за мртвите ќе има огромно влијание на 
тоа што ќе се случува со вас во последните денови. Нема 
место за нагодување, токму затоа оваа лекција има за цел да 
ви одговори на прашањето што вели Бог на оваа тема. 
Подгответе се за вистинско откровение!  

1.   Како воопшто сме се нашле на овој свет? 
 
"А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во 
лицето дух животен; и човекот стана жива душа" Битие 2:7.  

Answer: Бог на почетокот нè создал од земниот прав. 

2.   Што се случува кога некој ќе умре? 
 
"И ќе се врати правот во земјата, како што си бил; а духот ќе се врати кај 
Бога, Кој го дал" Проповедник 12:7.  

Answer: Телото повторно се претвора во прав, а духот се враќа назад кај 
Бога, кој го дал. Духот на секој човек, било да е праведник или не, се враќа 
кај Бога при неговата смрт. 

3.   Што претставува "духот" кој се враќа кај 
Бога кога некој ќе умре? 

 
"Зашто, како што телото без дух е мртво, така и верата без дела е 
мртва” Јаков 2:26. "Зашто, додека уште здивот мој е во мене и духот 
Божји во ноздрите мои" Јов 27:3.  

Answer: Духот кој се враќа кај Бога при смртта е всушност 
животниот здив. Никаде во Библијата не се споменува дека духот 
самиот по себе има живот, мудрост, или некакви чувства откако 
човекот ќе умре. Тоа е всушност животниот здив и ништо повеќе. 

 
 



4.   Што е душата? 
 
"А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во 
лицето дух животен; и човекот стана жива душа" Битие 2:7.  

Answer: Душата е живо суштество. Таа секогаш е комбинација од 
две нешта: тело плус здив. Душата не може да постои доколку 
недостасува една од овие компоненти (тело или здив). Божјата Реч 
учи дека сите ние сме души. 

5.   Дали душите умираат? 
 
"Душата, која згрешила, ќе умре" Езекиел 18:20. "Умре секоја жива душа 
во морето" Откровение 16:3.  

Answer: Според Библијата, душите умираат! Ние сите сме души, и душите 
умираат. Човекот е смртник (Јов 4:17). Само Бог е бесмртен (1. Тимотеј 
6:15, 16). Концептот за бесмртноста на душата е спротивен на Библијата, 
којашто учи дека душата е подложна на смрт. 

6.   Дали праведниците одат на 
небо кога ќе умрат? 
 
"Сите што се во гробовите ќе го чујат Неговиот глас и ќе 
излезат од нив." Јован 5:28,29. "Давид.... умре и беше 
погребан, и неговиот гроб е меѓу нас до ден денешен." 
"Зашто Давид не се вознесе на небесата." Дела 2:29,34. "А 
мојата надеж е да појдам во гроб и таму во темнина да ја 
постелам постелата своја." Јов 17:13.  

Answer: Не, луѓето кога умираат не одат ниту на небо ниту 
во пеколот. Тие во своите гробови го чекаат денот на 
воскресението.  

7.   Дали мртвиот 
разбира и знае? 
 
"Живите знаат, дека ќе умрат, а мртвите ништо не знаат, и 
веќе за нив нема награда, зашто и споменот за нив е 
предаден на заборавот; и љубовта нивна, и омразата 
нивна и љубомората нивна веќе исчезнале, и ќе немаат 
дел довека во ништо, што станува под сонцето." "Во 
гробот, каде што ќе појдеш, нема ни работа, ни 
размислување, ни знаење, ни мудрост." Проповедник 
9:5,6,10. "Не мртвите не ќе Те слават, Господи." Псалм 
115:17.  

Answer: Бог вели дека 
мртвите не знаат 
ништо! 

8.   Но дали мртвите 
можат да 
комуницираат со живите, и зарем тие не се свесни за она 
што се случува под небесата? 
 
"Така човекот ќе легне и нема да стане; до свршетокот на 

 
Царот Давид ќе биде спасен 
во Божјето царство. Но како 
и да е, тој сега почива во 
својот гроб, каде што го 
очекува воскресението.  



небото нема да се разбуди и нема да се разбуди од својот сон." "На почит ли се децата негови - 
тој не знае; унижени ли се - тој не забележува." Јов 14:12, 21. "И љубовта нивна, и омразата 
нивна и љубомората нивна веќе исчезнале, и ќе немаат дел довека во ништо, што станува под 
сонцето." Проповедник 9:6.  

Answer: Не, мртвите не можат да контактираат со живите, ниту пак знаат што се случува со нив. 
Тие се мртви. Пропаѓаат сите нивни мисли. (Псалм 146:4). 

9.   Исус бесвесната состојба на мртвите ја нарекува "спиење" 
во Јован 11:11-14. Колку долго тие ќе спијат? 
 
"Така човекот ќе легне и нема да стане; до свршетокот на небото 
нема да се разбуди и нема да се разбуди од својот сон." Јов 14:12. 
"А Господовиот ден ќе дојде .... во тој ден небесата ќе поминат." 
2. Петрово 3:10.  

Answer: Мртвите ќе спијат сè до големиот и страшен Господов ден, до крајот на светот. Мртвите 
се целосно несвесни, без било каква активност или знаење за нешто. 

10.   Што се случува со мртвите праведници при второто Христово 
доаѓање? 
 
"Ете, доаѓам скоро, и наградата Моја е со Мене, за да му дадам секому 
според неговите дела!" Откровение 22:12. "Зашто Самиот Господ ќе 
слезе од небото, на заповед, со глас на архангел и со Божја труба, и 
мртвите во Христа ќе воскреснат ....и така засекогаш ќе бидеме со 
Господ." 1. Солунјаните 4:16,17. "Сите ќе се измениме, во еден момент, 
за миг на окото,.....и мртвите ќе воскреснат нераспадливи,.....зашто треба 
ова распадливото да се облече во нераспадливо и ова смртното да се 
облече во бесмртност." 1. Коринтјаните 15:51-53.  

Answer: Тие ќе бидат наградени. Ќе воскреснат, ќе им бидат дадени бесмртни тела и ќе бидат 
земени на облаците за да се сретнат со Господа. Нема никаква смисла во воскресението доколку 
претходно, уште при самата смрт луѓето одат на небо. 

11.   Која била првата лага на ѓаволот?  
 
"Тогаш змијата и рече на жената: "Не, вие нема да умрете!" Битие 
3:4. "Така големиот змев, старата змија, наречен ѓавол и сатана." 
Откровение 12:9.  

Answer: Сатаната и рекол на Ева дека гревот нема да предизвика 
смрт. "Не, вие нема да умрете!" рекол тој. 

12.   Зошто сатаната ја излажал Ева во врска со смртта? Дали 
можеби ова прашање има многу поголема важност отколку што 
мнозина мислат? 

Answer: Ова е еден од темелите на царството на ѓаволот. Со години 
тој правел големи чуда преку луѓе коишто тврдат дека својата моќ ја 
добиваат од духовите на умрените. (Примери: Волшебниците во 
Египет - Излез 7:11; Жената од Ендор – 1. Самоилова 28:3-25; 
Волшебниците - Даниел 2:2; Девојката - Дела 16:16-18.) 
 

Сериозно предупредување 
Во последното време сатаната повторно ќе се користи преку волшебници - како и во времето на 



пророкот Даниел - за да го мами светот (Откровение 18:23). Волшебништвото е натприродна сила 
која тврди дека својата моќ и мудрост ја добива од духовите на мртвите. 
 
Се претставуваат во ликот на Исусовите ученици 
Претставувајќи се како ближните кои починале, светите свештеници кои се мртви, библиските 
пророци, или дури и како Христовите ученици (2. Коринтјаните 11:13), сатаната и неговите ангели 
ќе успеат да измамат милијарди луѓе. Оние кои веруваат дека мртвите живеат, во било каква 
форма, најверојатно ќе бидат измамени. 

13.   Дали демоните навистина прават чуда? 
 
"Имено, тоа се демонски духови, кои прават чуда." Откровение 16:14. 
"Зашто ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе прават 
големи знаци и чуда, за да ги заведат, ако е можно, и избраните." Матеј 
24:24.  

Answer: Да, секако! Демоните можат да прават неверојатно силни чуда 
(Откровение 13:13,14). Сатаната и неговите ангели се прикажуваат како 
ангели на светлината (2. Коринтјаните 11:14) и дури како самиот Христос 
(неверојатно но вистинито) (Матеј 24:23,24). Општ впечаток ќе биде дека 
Христос и Неговите ангели предводат големо духовно пробудување. Целокупната сцена ќе 
изгледа толку духовна и толку натприродна што само Божјите избраници нема да бидат 
измамени. 

14.   Зошто Божјиот народ нема да биде измамен? 
 
"Зашто го примија Словото сосем подготвено, и секој ден го проучуваа 
Писмото дали е така." Дела 17:11. "Ако не зборуваат според Словото, 
нема светлина во нив." Исаија 8:20.  

Answer: Божјиот народ искрено проучувајќи ја Библијата ќе знае дека 
мртвите се мртви, и дека не живеат. Духови на мртвите не постојат. 
Затоа Божјиот народ ќе ги отфрли сите чудотворци и учители кои тврдат 
дека примаат посебна светлина или дека прават чуда контактирајќи со 
духови на мртвите. Божјиот народ исто така ќе ги отфрли како опасни и 
погрешни сите учења според кои мртвите живеат во било каква форма и 

каде било. 

15.   Што заповедал Бог да се прави со оние кои учеле дека 
мртвите се живи во времето на Мојсеј? 
 
"Маж или жена, ако извикува духови на мртви, да бидат убиени; со 
камења да ги убиете, виновни се." Левит 20:27.  

Answer: Бог инсистирал волшебниците и останатите слични на нив 
(коишто тврдат дека можат да контактираат со мртвите) да бидат 

каменувани на смрт. Ова 
покажува како Бог гледа на 
лажното учење за состојбата 
на мртвите. 

16.   Дали праведниците кои ќе воскреснат на денот на 
воскресението ќе умрат повторно некогаш? 
 
"А оние кои ќе бидат достојни да го придобијат оној век и 
воскресението од мртвите,.... не ќе можат веќе ни да 
умрат." Лука 20:35,36. "И ќе ја избрише секоја солза од 



нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина." 
Откровение 21:4.  

Answer: Не! Смрт, тага, плач и трагедии нема повеќе да има во обновеното Божјо царство. 

17.   Верувањето во реинкарнација доживува голема 
експанзија во наше време. Дали ова учење е 
библиско? 
 
"Живите знаат, дека ќе умрат, а мртвите ништо не 
знаат,..... и ќе немаат дел довека во ништо, што станува 
под сонцето. Проповедник 9:5,6.  

Answer: Скоро половина од населението на земјата верува во реинкарнација - учење според кое 
душата никогаш не умира и наместо тоа постојано во континуитет повторно се раѓа во различни 
форми на тела со секоја успешна генерација. Како и да е, ова учење е спротивно на Библијата. 
 
Библијата вели 
После смртта човекот: се враќа во земниот прав (Псалм 104:29), не знае ништо (Проповедник 
9:5), не поседува никакви ментални сили (Псалм 146:4), нема никаква врска со с è што се случува 
на земјата (Проповедник 9:6), не живее (2. Цареви 20:1), чека во гробот (Јов 17:13), и е кусовечен 
(Јов 14:1,2).  
 
Сатанска измислица 
Од 11 и 12 точка научивме дека сатаната го измислил учењето дека мртвите живеат. 
Реинкарнацијата, општењето со духови, служењето на духови и бесмртноста на душата се 
измислици на сатаната, со една единствена цел - да ги убеди луѓето дека кога човекот умира, во 
суштина не е мртов. Кога луѓето веруваат дека човекот всушност не умира, "демонските духови 
кои прават чуда" (Откровение 16:14) и се прикажуваат како да се духови на мртвите, ќе бидат во 
можност да ги заблудуваат и да ги водат на погрешен пат практично во секое време (Матеј 24:24). 

18.   Благодарен сум за Библијата, која ни ја кажува вистината за оваа 
чувствителна тема. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Дали разбојникот на крстот заминал во рајот со Христа кога Тој умре? (Лука 23:43 )  

Не. Всушност, утрото во неделата Исус и рекол на Марија "Остави Ме, зашто сè уште не сум 
појден горе кај Мојот Татко." Јован 20:17. Ова покажува дека Исус не заминал на небо во денот 
кога умрел. Исто така треба да земеме во обзир дека интерпункциските знаци во Библијата не се 
вдахновени, туку се додадени од човек. Запирката во Лука 23:43 треба да биде поставена по 
зборот "денес", а не пред него, така што стихот тогаш би изгледал вака: "Вистина ти велам денес, 
ќе бидеш со Мене во рајот." Или со други зборови: "Денес ти велам - кога изгледа дека не можам 
да спасам никого, кога и Јас самиот сум распнат како разбојник - денес со сигурност ти велам 
дека ќе бидеш со Мене во рајот." Христовото царство ќе се воспостави при Неговото второ 
доаѓање (Матеј 25:31), и тогаш во него ќе влезат праведниците од сите векови (1. Солунјаните 
4:15-17), а не кога ќе умрат.  

2.   Зар Библијата не зборува за бесмртната душа која не може да умре? (1. Тимотеј 1:17 )  

Не, такво нешто не се споменува во Библијата. Зборот "бесмртен" се среќава само еднаш во 
Светото Писмо, и се однесува на Господа (1. Тимотеј 1:17).  



3.   Кога човекот умира телото се враќа во земниот прав, а духот (здивот) се враќа назад кај 
Бога. Но каде оди душата? (Проповедник 12:7 )  

Не оди никаде. Едноставно престанува да постои. За да добиеме душа потребна е комбинација 
на две нешта: тело и здив. Кога здивот го напушта телото, душата престанува да постои затоа 
што таа е комбинација од двете. Кога ќе го изгаснете светлото, каде оди светлината? Не оди 
никаде. Едноставно престанува да постои. Мора да има комбинација на две нешта за да добиете 
светлина: сијалица и електрична енергија.. Без една ваква комбинација, не е возможно да 
добиете светлина. Истото тоа се случува и со душата; доколку нема комбинација на тело и здив, 
нема ни постоење на душа. Не постои такво нешто како бестелесна душа.  

4.   Дали зборот "душа" некогаш има и некакво поинакво значење од живо суштество? 
(Псалм 139:14 )  

Да, може исто така да значи и (1) живот, или (2) ум, или интелект. Без оглед на тоа на кое 
значење не упатува, душата е се уште комбинација од две нешта (тело и здив), и престанува да 
постои кога настапува смрт.  

5.   5. Дали можете да го објасните стихот во Јован 11:26, кој вели: "И секој, кој живее и 
верува во Мене, нема да умре довека."? (Јован 11:26 )  

Ова не се однесува на првата смрт, со којашто умираат сите луѓе (Евреите 9:27), туку на втората 
смрт, со којашто умираат само злите и по којашто нема воскресение (Откровение 2:11; 2:8).  

6.   Матеј 10:28 вели: "И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да 
ја убијат. Туку плашете се повеќе од Оној Кој може да ги погуби и душата и телото во 
пеколот." Зар ова не докажува дека душата е бесмртна? (Матеј 10:28 )  

Не, туку го докажува токму спротивното. Последната половина од истиот стих докажува дека 
душата е смртна. Стихот вели: "Туку плашете се повеќе од Оној Кој може да ги погуби и душата 
и телото во пеколот." Зборот "душа" овде значи живот и се однесува на вечниот живот, којшто е 
дар (Римјаните 6:23) кој ќе им биде даден на праведните во последниот ден (Јован 6:54). Никој не 
може да го одземе вечниот живот што го дава Бог. (Види исто Лука 12:4, 5)  

7.   Зар стихот во 1. Петрово 4:6 не вели дека евангелието им било проповедано на 
мртвите? (1. Петрово 4:6 )  

Не, стихот вели дека евангелието им "било" проповедано на оние кои "се" мртви. Тие се мртви 
сега, но евангелието им "било" проповедано додека биле сè уште живи.  

8.   А што е со душите кои викаат под жртвеникот во Откровение 6:9, 10? Дали овој стих 
покажува дека душите не умираат? (Откровение 6:9 )  

Не. Ова викање е симболично, како и викањето на Авеловата крв (Битие 4:10). Зборот "души" 
овде значи луѓе (живи суштества) кои биле погубени заради својата вера. Сигурно дека никој не 
верува за душите што умреле дека буквално лежат под жртвеникот, ниту пак дека праведниците 
го молат Бога да ја одмазди нивната крв. Попрво тие би го молеле Бога за милост за нивните 
непријатели, како што тоа Исус го направил на крстот (Лука 23:34).  

9.   Зар Библијата не вели дека Христос отишол да им проповеда на загубените души во 
пеколот во периодот помеѓу Неговото распетие и воскресение? (1. Петрово 3:18 )  

Не. Проповедањето било изведено од страна на "Духот" (стих 18) во деновите на Ное - на луѓе 
кои тогаш биле живи (стихови 19,20). Изразот "духовите во темница" се однесува на луѓето кои со 
своите животи биле робови на сатаната. (Види Псалм 142:7; Исаија 42:6,7; 61:1 и Лука 4:18.)  



Quiz Questions 
 
1.   Библијата за смртта зборува како за (1)  
___   Спиење.  
___   Премин во поинаква форма на живот.  
___   Необјаснива мистерија.  
 
2.   Духот којшто при смртта се враќа кај Бога е (1)  
___   Внатрешното јас на човекот.  
___   Душата.  
___   Животниот здив.  
 
3.   Оној којшто ќе умре оди (1)  
___   Во рај или во пекол.  
___   Во гроб.  
___   Во чистилиште.  
 
4.   Душата е (1)  
___   Духовната природа на човекот.  
___   Делот од човекот што не умира.  
___   Живо суштество.  
 
5.   Дали душите умираат? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
6.   Кога ќе ја примат својата награда праведните? (1)  
___   Во овој живот.  
___   При смртта.  
___   При второто Христово доаѓање.  
 
7.   Зошто сатаната се обидува да ги заведе луѓето велејќи им дека мртвите всушност не се 
мртви. (1)  
___   За да поверуваат во неговите чуда, да бидат заведени и загубени.  
___   Бидејќи му е жал за нив.  
___   Бидејќи е злобен.  
 
8.   Оние кои "комуницираат" со мртвите всушност зборуваат со (1)  
___   Бесмртните души.  
___   Светите ангели.  
___   Злите духови кои ги земаат ликовите на починатите.  
 
9.   Во времето на Мојсеј Бог заповедал сите оние кои верувале дека мртвите живеат да (1)  
___   Станат свештеници.  
___   Да бидат почитувани заради нивната мудрост.  
___   Да бидат убиени.  
 
10.   Како можеш да бидеш сигурен дека си на вистински пат? (1)  
___   Прашај го Бога за посебен знак од небото.  
___   Прави го она што ти го вели пасторот (свештеникот).  
___   Проучувај ја Библијата внимателно со молитва и следи ги нејзините учења.  
 
11.   Кога некој ќе умре (1)  
___   Неговиот дух, или душа, продолжуваат да живеат.  
___   Тој е во состојба да ги гледа живите и да стапи во контакт со нив.  
___   Тој е мртов во секој поглед - телото умира, душата престанува да постои, и никаков контакт 
со живите не е можен.  
 
 



12.   Дали чудата се доказ дека нешто е од Бога? (1)  
___   Да. Само Бог може да прави чуда.  
___   Не. Ѓаволот исто така прави големи чуда.  

 

    

  



Дали-ѓаволот-има-власт-над-пеколот?  
    Дали Бог навистина го вработил ѓаволот – дали тој е главен за 

пеколот мереќи ја казната на загубените? Скоро целиот свет 
верува во овој небиблиски концепт за пеколот, и ти треба да 
знаеш што навистина Библијата вели за тоа. Немој да бидеш 
излажан, затоа што какво што е твоето верување за пеколот 
ќе влијае врз тоа какво ќе биде твоето мислење за Божјиот 
карактер! Помини неколку моменти за да ги дознаеш 
восхитувачките факти кои треба да ги знаеш.  

1.   Колку загубени души денес се казнуваат во пеколот?  
 
"Господ знае како да ги избави побожните од искушенија, и 
неправедните да ги чува до денот на судот." 2. Петрово 2:9.  

Answer: Во пеколот денес не се наоѓа ниту една душа. 
Библијата вели дека Бог ги има зачувано злите сè до денот на 
судот за тогаш да бидат казнети. 

2.   Кога грешниците ќе бидат фрлени во пеколот? 
 
“Така ќе биде и при крајот на времето. Синот Човечки ќе ги испрати 
Своите ангели. Тие ќе го соберат од Неговото царство сето она што 
наведува на грев и оние кои вршат беззаконие и ќе ги фрлат во 
огнената печка; таму ќе има лелек и чкртање со заби." Матеј 13:40-
42. "Словото, што го изговорив, тоа ќе му суди во последниот ден." 
Јован 12:48.  

Answer: Грешниците ќе бидат фрлени во пеколниот оган во 
големиот ден на судот на крајот на светот – не кога тие ќе умрат. Бог нема да казни ниту една 
личност сè додека нејзиниот случај не биде испитан и одлучен во судот на крајот на светот. Ниту 
пак Бог ќе гори еден убиец којшто умрел пред 5000 години, 5000 години подолго отколку некој кој 
што умира денес и заслужува казна за истиот грев. 

3.   Каде се наоѓаат грешниците (кои умреле) сега?  
 
"Доаѓа часот во кој сите што се во гробовите ќе го чујат 
Неговиот глас и ќе излезат од нив оние што правеле добро, ќе 
воскреснат за живот, а оние што правеле зло, ќе воскреснат за 
осудување." Јован 5:28, 29. "Злите се запазени за денот на 
погибелта." "Тој ќе биде донесен при гробот, и ќе остане во 
гробницата." Јов 21:30,32.  

Answer: Библијата е специфична. И праведните и злите кои 
умреле се наоѓаат во своите гробови “спиејќи” сè до денот на 



воскресението. 

4.   Каков е крајниот резултат на гревот? 
 
"Зашто платата за гревот е смрт, но бесплатниот дар од Бога е 
вечен живот во Христос Исус, нашиот Господ" Римјаните 6:23. "А 
извршениот грев раѓа смрт" Јаков 1:15. "Бог...Го даде Својот 
Единороден Син, та секој кој верува во Него да не загине, туку да 
има вечен живот" Јован 3:16.  

Answer: Платата (или казната) за гревот е смрт а не вечен живот 
во пеколниот оган. Злите ќе “угинат” или примат “смрт.” 
Праведните ќе примат “вечен живот.” 

5.   Што ќе се случи со злите во пеколниот оган? 
 
"А на страшливците и на неверните, и на гнасните и на 
убијците, и на блудниците и на гатачите, на идолопоклониците 
и на сите лажливци, делот им е во езерото што гори со оган и 
сулфур; тоа е втората смрт" Откровение 21:8.  

Answer: Злите ќе ја вкусат втората смрт во пеколниот оган. 
Доколку злите живеат засекогаш и бидат мачени во пеколот, 
тоа би значело дека тие се бесмртни. Меѓутоа тоа е 
невозможно затоа што Библијата вели дека само Бог “поседува бесмртност.” 1. Тимотеј 6:16. Кога 
Адам и Ева беа истерани од Едемската градина, еден ангел беше поставен да го чува дрвото на 
животот како грешниците не би вкусиле и “живеат за секогаш.” Битие 3:22-24. Учењето дека 
грешниците се бесмртни во пеколот потекнува од сатаната и целосно е неточно. Бог го има 
спречено тоа кога гревот влегол во светот чувајќи го пристапот кон дрвото на животот. 
 
 
Библијата јасна--Злите уништени 
Библијата вели дека злите добиваат "смрт" (Римјаните 6:23), ќе претрпат "уништување" (Јов 
21:30), "ќе угинат" (Псалм 37:20), ќе"изгорат" (Малахија 4:1), "ќе бидат уништени заедно" (Псалм 
37:38), ќе "бидат проголтани" (Псалм 37:20), "ќе бидат сотрени" (Псалм 37:9), "ќе бидат погубени" 
(Псалм 62:3). Бог ќе ги "уништи" нив (Псалм 145:20),и "и огнот ќе ги голтне" (Псалм 21:9). 
Забележи дека сите овие стихови чинат да биде јасно дека злите ќе умрат и ќе бидат уништени. 

Тие нема да живеат засекогаш во состојба на мизерија. 

6.   Кога и како пеколниот оган ќе биде запален? 
 
"Така ќе биде и при крајот на светот. Синот Човечки… ќе ги фрли во 
огнената печка; таму ќе има лелек и чкртање со заби." Матеј 13:40-42. "И 
излегоа на земната ширина и го опкружија логорот на светиите и 
омилениот град; и падна оган од небото и ги проголта" Откровение 20:9. 
"На праведните ќе им биде платено на земјата: колку повеќе на нечесниот и 
грешниот" Изреки 11:31.  

Answer: На крајот на светот, Бог самиот ќе го запали пеколниот оган. Кога 
светиот град ќе се спушти на земјата од небото (Откровение 21:2), злите ќе 
се обидат да го заземат. Во тоа време, Бог ќе заврне оган од небото на 

земјата, и тој ќе ги уништи злите. Овој оган е библискиот пеколен оган. 

 
 



7.   Колку голем и колку жежок ќе биде пеколниот оган? 
 
"А Господовиот ден ќе дојде како крадец. Во тој ден небесата ќе 
поминат со голема бучава, а состојките ќе бидат уништени и земјата 
ќе изгори со сите нејзини дела" 2. Петрово 3:10.  

Answer: Пеколот ќе биде низ целиот свет. Ќе се протега 40.000 км во 
обем – неговата топлина толку голема така што сите нешта на земјата 
ќе бидат “изгорени.” 

8.   Колку долго злите ќе страдаат во огнот? 
 
"Ете, доаѓам скоро, и наградата Моја е со Мене, за да му дадам 
секому според неговите дела!" Откровение 22:12. "Зашто Синот 
Човечки ќе дојде во славата на Својот Татко, со Своите ангели и 
тогаш секому ќе му возврати според неговите дела" Матеј 16:27. 
"А оној слуга, кој ја знаел волјата на својот господар, а не 
приготвил и не постапил според неговата волја, ќе биде многу 
биен. А оној кој не знаел, а направил нешто што заслужува 
камшикување, ќе биде малку тепан. Од секој, кому му е дадено 
многу, многу ќе се бара, а кому му е доверено многу, од него ќе 

се бара уште повеќе" Лука 12:47, 48.  

Answer: Библијата не ни кажува колку долго злите ќе бидат казнувани пред да примат смрт во 
оганот. Бог специфично изјавува сепак дека секој ќе биде казнет според своите дела. Тоа значи 
дека некои ќе примат поголема казна од други, врз основа на нивните дела. 

9.   Дали по одредено време огнот ќе се изгасне? 
 
"Ете, тие ќе бидат како плева, оган ќе ги изгори. Ни самите 
себе не ќе се избават од силата на пламенот. Не ќе остане ни 
жарче, за да се огрее некој, ни огниште, да се поседи покрај 
него" Исаија 47:14. "И видов ново небо и нова земја." " и ќе ја 
избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има 
веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина" 
Откровение 21:1, 4.  

Answer: Да, навистина, Библијата учи дека пеколниот оган ќе 
изгасне и нема да остане ниту “јаглен да се затоплиш, ниту оган да седиш пред него.” Библијата 
исто така учи дека во Божјото ново царство сите “поранешни нешта” ќе поминат. Пеколот, како 
едно од поранешните нешта е вклучено во тоа, така што ние имаме Божјо ветување дека тој ќе 
престане да постои. 
 
 

Дали Бог е мачител? 
Доколку Бог би ги измачувал Своите непријатели во огнен хорор низ 
целата вечност тој и би бил повеќе одмаздлив и без срце отколку 
најлошите воени ѕверства. Вечниот пекол на мачење би бил пекол за 
Бога исто така, Кој што го сака и најзлиот грешник. 

10.   Што ќе преостане кога оганот конечно ќе изгасне? 
 
"Зашто, ете, ќе настапи ден, кој гори како печка; тогаш сите горди и 
оние, кои постапуваат нечесно, ќе бидат како слама, и ќе ги изгори 
денот што иде, вели Господ Саваот; и така, нема да остане од нив ни 
корен, ниту гранчиња.” “и ќе ги газите нечестивите, оти тие ќе бидат 
прав под стапалата на нозете ваши во тој ден, што јас ќе го приготвам, 
вели Господ Саваот” Малахија 4:1, 3.  



Answer: Забележете дека стихот не вели дека злите ќе горат како азбест, како што многумина 
веруваат, туку попрво како слама, којашто ќе биде изгорена. Самиот збор изгори укажува на 
комплетност. Ништо друго освен пепел нема да остане кога огнот ќе изгасне. Во Псалмот 37:10, 
20, Библијата вели дека злите ќе се воздигнат во чад и дека ќе бидат уништени целосно. 

11.   Дали злите ќе горат во пеколот во телесна форма каде ќе биде 
уништена и душата и телото? 
 
"Зашто подобро е да загине еден дел од телото, отколку целото тело да ти 
отиде во пеколот" Матеј 5:30. "И не плашете се од оние што го убиваат 
телото, а душата не можат да ја убијат. Туку плашете се повеќе од Оној Кој 
може да ги погуби и душата и телото во пеколот" Матеј 10:28. "Душата која 
згреши ќе умре" Езекиел 18:20.  

Answer: Да. Вистински, живи луѓе ќе влезат во пеколот во телесна форма 
каде ќе бидат уништени и телото и душата. Оган од Бога од небото ќе 
падне врз вистинските луѓе и ќе ги искорени од постоење. 

12.   Дали ѓаволот ќе има власт над пеколот?  
 
"А ѓаволот, кој ги заблудуваше, беше фрлен во езерото" 
Откровение 20:10. "Ќе те претворам во пепел на земјата пред 
очите на оние кои те набљудуваат...И тебе ќе те снема 
засекогаш" Езекиел 28:18,19.  

Answer: Апсолутно не! Ѓаволот ќе биде фрлен во огнот, и тој 
ќе го претвори во пепел. 

13.   Дали зборот “пекол” како што е употребен во Библијата секогаш посочува кон место 
на казнување? 

Answer: Не, зборот "пекол" е употребен 54 пати во Библијата, но само во 12 случаи посочува како 
на "место на горење."  
 
Зборот "пекол" е преведен од неколку различни зборови со различно значење, како што е 
прикажано подолу: 

ВО СТАРИОТ ЗАВЕТ 
31 пати од "Шеол," кое значи "гробот."  
 
ВО НОВИОТ ЗАВЕТ 
10 пати од "Хадес," кое значи "гробот." 
12 пати од "Гехена," кое значи "место на горење." 
1 пат од "Тартарус," кое значи "место на темнина." 
54 пати вкупно 

 



Забелешка: Грчкиот збор “Гехена” (споменат погоре) е грчко 
пишување на еврејскиот збор “Ге-Хином,” кој значи “Долина Хиномска.” 
Оваа долина, која лежи јужно и западно од Ерусалим, било место каде 
биле фрлани мртви животни, ѓубре и друг отпад. Оганот горел 
постојано, како што гори и во денешните депонии. Библијата го 
користи зборот “Гехена” или “Долина Хиномска” како симбол на огнот 
што ќе ги уништи загубените на крајот на времето. Огнот во 
Гехената не беше без крај. Во спротивно сè уште би горел денес 
југозападно од Ерусалим. Ниту пак пеколниот оган би бил без крај. 

14.   Која е Божјата вистинска цел на 
пеколниот оган? 
 
"Одете си од Мене, проклети, во 
вечниот оган, подготвен за ѓаволот и за 
неговите ангели." Матеј 25:41. "И кој не 
беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото 
езеро." "Непријателите Господови ... ќе бидат проголтани; во чад 
тие ќе бидат согорени." Псалм 37:10, 20.  

Answer: Божјата цел е пеколот да го уништи ѓаволот, сето зло и 
сите грешници и од светот да направи безбедно место за сета вечност. Еден грешник, доколку 
биде оставен на оваа планета, би бил смртоносен вирус заканувајќи и се засекогаш на вселената. 
Божји план е да го изолира гревот и да го искорени од постоење засекогаш. 
 
Вечниот пекол би го овековечил гревот 
Вечниот пекол на мачење би го овековечил гревот и би направил неговото истребување да биде 
невозможно. Вечниот пеколен оган на мачење не е дел од големиот Божји план воопшто. Таквата 
ужасна теорија претставува клевета против Светото име на милиот Бог. Ѓаволот ужива да види 
како нашиот милозлив Создател е прикажан како такво чудовиште и тиранин, и само тој може да 
ползува од таквото учење. 
 
Вечниот пекол – теорија направена од човекот 
Теоријата за “вечниот пеколен оган на мачење” не потекнува од Библијата туку од заблудени луѓе 
кои беа (можеби во незнаење) водени од ѓаволот. И, како и да е, никој нема да биде во рајот 
заради тоа што се плашел од пеколот. Луѓето се спасени затоа што тие го сакаат Христа и му се 
Нему послушни. 

15.   Дали делото на уништување на грешници е страно на 
Божјата природа?  
 
"Животот Ми Мој – вели Господ Бог – Мене не Ми е до смртта на 
безбожникот, туку да се одврати од својот лош пат и да живее! И 
така обратете се од својот лош пат, зошто да умрете?" Езекиел 
33:11. "Зашто Синот Човеков не дојде да погубува човечки души, 
туку да ги спаси" Лука 9:56. "Зашто Господ ќе стане ... за да го 
изврши Своето дело, чудно дело, за да го исполни Својот наум, 
чудесен наум" Исаија 28:21.  

Answer: Да, делото Божјо отсекогаш било попрво да спаси отколку 
да уништи. Делото на уништување на злите во пеколниот оган е 
толку страно за Божјата природа така што Библијата го нарекува 
Неговото “чудно дело.” Божјото големо срце ќе биде во болка при 
уништувањето на злите. Ох, колку вредно Тој работеше да ја спаси 
секоја душа! Но доколку некој ја отфрли Неговата љубов и се држи 
до гревот, Бог нема да има друг избор освен да го уништи 
грешникот заедно со неговиот грев кога тој ќе ја чисти вселената од тој ужасен, канцероген 
израсток наречен “грев” во огнот на последниот ден. 

 
Огнот тлеел 
постојано во 
“Долината 
Хиномска.”  



16.   Какви се Божјите планови за земјата по пеколниот оган? 
 
"Тој уништува до крај; неволјата нема да се подигне по втор пат" 
Наум 1:9. "Зошто ете, Јас создавам ново небо и нова земја. 
Поранешните нешта веќе нема да се споменуваат, ниту доаѓаат 
на ум" Исаија 65:17. "Еве го Божјиот шатор меѓу луѓето и Тој ќе 
живее со нив; и тие ќе бидат Негов народ, а Самиот Бог ќе биде 
со нив, и ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема 
да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина" 
Откровение 21:3, 4.  

Answer: Откако пеколниот оган ќе изгасне, Бог ќе создаде нова 
земја и ќе ја обнови за Својот народ – со сета своја убавина и слава Едемска пред гревот да се 
појавил во светот. Стравотиите на гревот и минатото ќе бидат заборавени. Болка, смрт, 
трагедија, несреќа, солзи, болест, разочарување, тага, и сето зло ќе биде отстрането засекогаш. 
 
Гревот никогаш повторно нема да се појави 
Бог ветува дека гревот никогаш повторно нема да се појави. Неговиот народ ќе биде исполнет со 
совршен мир, љубов, радост и задоволство. Нивните животи во целосна среќа ќе бидат далеку 
пославни и повозбудливи отколку што зборовите можат тоа да го опишат. Вистинската трагедија 
на пеколот е пропуштањето на небото. Една личност која ќе пропушти да влезе во тоа 
величествено царство има направено најтажен избор во својот живот. 

17.   Јас сум благодарен да знам дека Бог не ги казнува злите низ целата вечност во 
пеколниот оган.  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Дали Библијата зборува за “вечно мачење”? (Јуда 1:7 )  

Не, фразата “вечно мачење” не постои во Библијата.  

2.   Тогаш зошто Библијата пишува дека злите ќе бидат уништени со неизгаслив оган? 
(Еремија 5:9 )  

Неизгаслив оган е оган што не може да биде изгасен, но кој се гаси кога сите нешта ги има 
претворено во пепел. Еремија 17:27 вели дека Ерусалим требаше да биде уништен со неизгаслив 
оган, и во 2. Летописи 36:19-21 Библијата вели дека овој оган го изгорел градот “за да се исполни 
речта Божја искажана од устата на Еремија” и го остави пуст. Но сепак ние знаеме дека тој оган 
згаснал, затоа што Ерусалим не гори денес.  

3.   А нели Матеј 25:46 вели дека злите ќе примат “вечна казна”? (Матеј 25:46 )  

Забележи дека се вели казна, а не казнување. Казнувањето би било континуирано, додека 
казната претставува еден акт. Казната за злите е смрт, и таа смрт е вечна.  

4.   Дали можете да го објасните тоа што Матеј 10:28 го вели: “Не се плашете од оние кои 
можат да го убијат телото, а кои не можат да ја убијат душата”? (Матеј 10:28 )  

Зборот “душа” има три значења во Библијата: (1) живо битие – Битие 2:7, (2) ум– Псалм 139:14, и 
(3) живот – 1. Самоил 18:1, каде што тука посочува кон вечен живот кој Бог им го гарантира на 
сите оние кои ќе стигнат во Неговото царство. Никој не може да го одземе тоа. Последниот дел од 
Матеј 10:28 вели дека и телото и душата ќе бидат уништени во пеколот.  



5.   Матеј 25:41 зборува за “вечен оган” одреден за злите. Дали тој некогаш ќе згасне? (2. 
Петрово 2:6 )  

Да, според Библијата тој ќе згасне. Ние мораме да дозволиме Библијата сама себеси да се 
објасни. Содом и Гомор беа уништени со вечен оган (Јуда 7) и дека тој оган ги има претворено “во 
пепел” како предупредување за “оние кои што после тоа ќе живеат безбожно.” 2. Петрово 2:6. 
Овие градови не горат денес. Огнот згасна откако изгори сè. Исто така, вечниот оган ќе изгасне 
откако ќе ги претвори злите во пепел (Малахија 4:3). Последиците од огнот се вечни, но не и 
самото горење.  

6.   Зар приказната за богатиот човек и Лазар во Лука 16:19-31 не учи за вечно мачење во 
пеколот? (Лука 16:19 )  

Не, навистина! Тоа е едноставно парабола употребена да се нагласи одредена суштина. Многу 
факти прават јасно дека тоа е парабола. Погледнете ги следните:  
A. Прегратките на Авраам не е рајот (Евреите 11:8-10, 16).  
Б. Луѓето во пеколот не можат да зборуваат со оние во рајот (Исаија 65:17). 
В. Мртвите се наоѓаат во своите гробови (Јов 17:13; Јован 5:28, 29). Богатиот човек беше во тело 
со очи, јазик итн, но сепак ние знаеме дека телото не оди ниту во пеколот при смртта. Многу е 
очигледно дека телото останува во гробот, како што вели Библијата. 
Г. Луѓето се наградени при Христовото второ доаѓање, а не при смртта (Откровение 22:11, 12). 
Д. Загубените ќе бидат казнети во пеколот при крајот на светот, а не кога ќе умрат (Матеј 13:40-
42). Суштината на приказната се наоѓа во 31 стих на Лука 16. Параболите не можат да бидат 
сфатени буквално. Доколку ги земеме буквално, тогаш мора да веруваме дека дрвата зборуваат! 
(Види Судии 9:8-15.)  

7.   Библијата зборува дека злите ќе бидат казнети “засекогаш,” нели? (Откровение 14:11 )  

Терминот “засекогаш,” како што е употребен во Библијата, едноставно значи период на време, 
ограничено или неограничено. Тој е употребен 56 пати во Библијата во поврзаност со нештата 
кои веќе имаат завршено. Тоа е како зборот “високо,” што значи нешто поинакво во опишување на 
луѓе, дрвја или планини. Во Јона 2:6, “засекогаш“ значи “три дена и ноќи.” (Види исто Јона 1:17) 
Во Второзаконие 23:3, тоа знаи “10 генерации.” Во случајот на човекот тоа значи “онолку долго 
колку што тој живее” или “до смртта.” (Види 1. Самоил 1:22, 28; Излез 21:6; Псалм 48:14). Така 
злите ќе горат во огнот онолку долго колку што ќе живеат, или до смртта. Оваа огнена казна за 
гревот ќе варира според степенот на гревовите на секоја личност, но по казната, огнот ќе изгасне. 
Учењето за вечното мачење има причинето повеќе да ги доведе луѓето во атеизам и лудило 
повеќе од кој друг изум на ѓаволот. Тоа фрла клевета врз милиот карактер на нежниот, милостив 
небесен Отец и има причинета неискажлива штета на делото на христијанството.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Грешниците ќе бидат фрлени во пеколен оган (1)  
___   Кога тие умираат.  
___   На крајот на светот.  
___   Од ѓаволот.  
 
2.   Наградата што грешниците ќе ја примат во пеколниот оган претставува (1)  
___   Смрт.  
___   Вечно мачење.  
___   Тортура од страна на ѓаволот, кој има власт во пеколот.  
 
3.   Пеколниот оган (1)  
___   Ќе биде целиот свет запален со оган од Бога.  
___   Гори сега.  



___   Гори низ бескрајните векови на вечноста.  
 
4.   Грешниците кои умреле се наоѓаат во (1)  
___   Чистилиштето.  
___   Пеколниот оган.  
___   Нивните гробови.  
 
5.   Бројот на населението во пеколот денес (1)  
___   Е еднакво на нула.  
___   Брои многу милиони.  
___   Не може да биде одредено.  
 
6.   Пеколниот оган (1)  
___   Ќе ги уништи само телата на злите.  
___   Ќе ги мачи душите на злите низ целата вечност.  
___   Ќе ги уништи грешниците – душата и телото – претворајќи ги во пепел, а потоа ќе изгасне.  
 
7.   Вечниот пеколен оган на мачење(1)  
___   Е многу важен дел од Божјиот голем план.  
___   Е ѓаволска доктрина и го клевети светото, мило Божјо име, кој што се одвратува од тоа да 
види како луѓето страдаат.  
___   Му дава на ѓаволот работа низ целата вечност.  
 
8.   “Пеколот” во Библијата (1)  
___   Секогаш посочува кон место на горење.  
___   Има неколку значења од кои едно значи “гроб.”  
___   Посочува кон сатанските подземни одаи на мачење.  
 
9.   Целта на пеколот е да (1)  
___   Им плати и ги мачи Божјите непријатели.  
___   Ги заплашува луѓето да бидат добри.  
___   Целосно го искорени гревот и злото од вселената и на праведните им пружи безбедност низ 
сета вечност.  
 
10.   Уништувањето на луѓето во пеколот (1)  
___   Ќе биде задоволство за небесниот Бог.  
___   Е наречен Божји “чуден акт,” затоа што тоа е толку туѓо за Неговиот мил план за спасување 
на луѓето.  
___   Ќе биде ѓаволска работа во соработка со Бога.  
 
11.   Откако пеколниот оган ќе згасне (1)  
___   Бог ќе го истера сатаната до најкрајниот дел на вселената.  
___   Бог ќе создаде нова совршена земја, каде гревот никогаш повторно нема да се јави, и ќе му 
ја даде на Својот народ.  
___   Праведните ќе живеат во страв гревот повторно да не се јави.  
 
12.   Приказната за богатиот човек и Лазар (1)  
___   Е парабола и не треба буквално да биде разбрана.  
___   Претставува библиски доказ за доктрината за вечно мачење.  
___   Докажува дека душите во пеколот можат да разговараат со душите во рајот.  
 
13.   Поимот “засекогаш“ употребен во Библијата во поглед на човечкиот живот (1)  
___   Значи “време без крај.”  
___   Е мистериозен поим и не може да биде објаснет.  
___   Вообичаено значи “животен век на човекот,” или “додека тој не умре.”  

 

    

  



Илјада-години-на-мир  

 
 
 

  Можете да бидете сигурни дека тоа наскоро ќе се случи - 
неверојатни илјада години кои ќе настапат по Христовото 
враќање. Ѓаволот не сака да знаете за неговото 1000 годишно 
ропство, затоа што тогаш ќе биде откриен неговиот вистински 
карактер. Всушност, тој има своја лажна верзија за 
милениумот, сè со цел да ве измами! Ова проучување е 
неверојатно и фасцинантно кое целосно ќе го затресе сето 
она што досега сте го верувале! Преку него ќе ги дознаете 
неверојатните библиски вистини за претстојниот милениум.  

1.   Кој настан го означува почетокот на овој илјадагодишен 
период?  
 
"Тие оживеаја и царуваа со Христос илјада години." Откровение 
20:4.  

Answer: Илјадагодишниот период започнува 
со воскресението.  

2.   Како се нарекува ова воскресение? Кој ќе има удел во ова 
воскресение? 
 
"Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото 
воскресение." Откровение 20:5,6.  

Answer: Ова воскресение е познато како прво 
воскресение. Во ова воскресение ќе земат удел 

праведниците - благословените и светите.  

3.   Библијата учи дека постојат две воскресенија. Кога ќе се случи 
второто воскресение и кој ќе има удел во него? 
 
"А другите мртовци (оние што биле зли) не оживеаја додека не се 
навршија илјада години." Откровение 20:5. "Не чудете се на тоа, зашто 
доаѓа часот во кој сите што се во гробовите ќе го чујат Неговиот глас и 
ќе излезат од нив; оние што правеле добро, ќе воскреснат за живот, а оние што правеле зло, ќе 
воскреснат за осудување." Јован 5:28,29.  

Answer: Второто воскресение ќе се случува на крајот од илјадагодишниот период. Во ова 
воскресение ќе земат удел злите. Тоа исто така се нарекува воскресение за осудување.  
 
Молиме забележете: Илјадагодишниот период започнува со воскресението на праведните, а 
завршува со воскресението на злите.  



4.   Кои други поважни 
случувања ќе се одвиваат на 
почетокот од 
илјадагодишниот период? 
 
"Еве, доаѓа со облаците и ќе Го 
види секое око." Откровение 
1:7. "Зашто Самиот Господ ќе 
слезе од небото, на заповед, со 

глас на архангел и со Божја труба, и мртвите во Христос ќе воскреснат први. Потоа ние живите 
кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, за да Го сретнеме Господа во 
воздухот." 1. Солунјаните 4:16,17. "И настана голем земјотрес, каков што никогаш не бил откако 
се луѓето на земјата; таков голем и толку силен земјотрес." "И сите острови исчезнаа, и горите 
веќе не се најдоа. А голем град, тежок околу еден талант, падна од небото врз луѓето (се 
проценува дека тежи од 28 до 50 килограми)" Откровение 16:18,20,21. (Види исто Еремија 4:23-
26; Исаија 24:1,3,19,20: Исаија 2:21.)  

Answer: Други поважни настани со почетокот на милениумот се: силен земјотрес како никогаш 
порано и големо невреме со огромен град ќе ја зафатат земјата; Исус се враќа на облаците за да 
си ги прибере своите; и така сите светии се земени во воздух за да се сретнат со Исуса. 

5.   Што ќе се случи со злите (живите и мртвите) при 
Христовото второ доаѓање? 
 
"Со зборот од устата Своја ќе ја порази земјата, со дишењето на 
устата Своја ќе го убие нечесниот." Исаија 11:4. "Кога ќе се јави 
Господ Исус од небото, со Своите силни ангели, во пламенен оган, 
за да им се одмазди целосно на оние кои не Го познаваат Бога." 2. 
Солунјаните 1:7,8. "Така да загинат грешниците од лицето Божјо." 
Псалм 68:2. "А другите мртовци не оживеаја додека не се навршија 
илјада години." Откровение 20:5.  

Answer: Злите кои ќе се затекнат живи при второто Христово 
доаѓање ќе бидат уништени од самото Негово присуство. Кога ангел се појавил крај Исусовиот 
гроб, цела група на римски војници испопаѓале како мртви (Матеј 28:2,4). Од силната светлина на 
славата на ангелите, на Таткото и на Исус, злите ќе бидат уништени како да биле погодени од 
гром. Злите пак кои ќе почиваат во своите гробови кога Христос ќе дојде по втор пат ќе останат 

таму сè до свршетокот на овој илјадагодишен период. 

6.   Мнозина веруваат дека оние што не се спасени ќе имаат можност да 
се покајат за време на милениумот. Што вели Библијата за ова? 
 
"А во оној ден ќе има поразени од Господа од едниот крај на земјата до 
другиот; тие нема да бидат оплакани, ни прибрани ниту погребани, туку ќе 
бидат како ѓубре по земјата." Еремија 25:33. "Гледам - и ете, нема човек." 
Еремија 4:25.  

Answer:  

е возможно за никого да се покае за време на милениумот, затоа што тогаш нема да има живи на 
земјата. Праведните тогаш сите ќе бидат на небо. Сите зли ќе бидат мртви распослани по целата 
земја. Стихот во Откровение 22:11,12 јасно зборува за тоа дека случајот на секого ќе биде 
затворен пред второто Христово доаѓање. Оние коишто чекаат да донесат одлука за да го 
прифатат Христа до почетокот на милениумот ќе чекаат премногу долго. 



7.   Библијата вели дека сатаната ќе биде 
врзан во бездна за време на овој период 
од илјада години. Што претставува таа 
бездна? 
 
"И видов ангел кој слегуваше од небото и го 
имаше во својата рака клучот од 
бездната....Тој го фати змевот, старата 
змија, кој е ѓаволот и сатаната, го врза за 
илјада години, па го фрли во 
бездната....додека не се навршат илјада 
години. Откровение 20:1-3.  

Answer: За зборот бездна во оригиналниот 
грчки јазик овде е употребен зборот "abussos" или "abyss". Истиот овој збор се користи во грчката 
верзија на Стариот завет во Битие 1:2 во врска со создавањето на земјата. "Земјата беше 
безоблична и празна; и имаше темнина над бездната." Во обата стиха зборот "abyss" се однесува 
на една иста работа - на земјата во својата целосна мрачна и дезорганизирана состојба уште 
пред Бог да воспостави ред на неа. Еремија опишувајќи ја земјата за време на овој период, ги 
користи скоро истите термини како и во Битие 1:2 "разорена и пуста", "нема светлина", "нема 
човек", "темнина". Еремија 4:23,25,28. Значи за време на милениумот опустошената, мрачна земја 
со никаков живот на неа, ќе се нарекува бездна, или амбис исто како што било и на самиот 
почеток пред да биде завршено нејзиното создавање. Во Исаија 24:22 исто така се зборува за 
сатаната и за неговите ангели дека ќе бидат "собрани како затвореници во затвор" и "заклучени 
во темнина". 

8.   Што претставува веригата со којашто е врзан сатаната? Зошто е врзан? 
 
"И видов ангел кој слегуваше од небото и го имаше во својата рака клучот од бездната и голема 
верига. Тој го фати....сатаната, го врза за илјада години, па го фрли во бездната и ја заклучи и 
запечати над него, за да не ги мами народите додека не се навршат илјада години." Откровение 
20:1-3.  

Answer: Веригата е симболичка - верига на околности. Духовно суштество не може буквално да 
биде врзано во вериги. Сатаната е врзан затоа што нема кого да мами. Сите зли се мртви а 
праведните се наоѓаат на небесата. Бог го врзува сатаната на оваа земја за да не може да беснее 
низ универзумот за да измами некого. Ваквата состојба за сатаната ќе биде најтешката верига 
која што некогаш била направена.  

ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИТЕ ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧУВААТ  
НА ПОЧЕТОКОТ ОД МИЛЕНИУМОТ: 

1. Страшен земјотрес и голем град (Откровение 16:18-21; Откровение 6:14-17).  
2. Исус доаѓа по втор пат по Својот народ (Матеј 24:30,31).  
3. Воскреснуваат праведните мртви (1. Солунјаните 4:16,17).  
4. Праведните добиваат бесмртност (1. Коринтјаните 15:51-55).  
5. Праведните добиваат тела слични на Христовото (1 Јован 3:2; Филипјаните 3:21).  
6. Сите праведни земени на небото (1. Солунјаните 4:16,17).  
7. Живите зли ќе бидат уништени од Господовиот здив (Исаија 11:4).  
8. Мртвите зли остануваат во гробовите до крајот на милениумот (Откровение 20:5).  
9. Исус ги зема праведните на небо (Јован 13:33,36; 14:1-3).  
10. Сатаната врзан (Откровение 20:1-3).  

9.   Во Откровение 20:4 се вели дека за време на милениумот на небото ќе има суд. Зошто е 
тој суд и кој ќе земе учество во него? 
 
"И видов престоли, а на оние кои седеа на нив им беше дадено да судат; ... тие оживеаја и 
царуваа со Христос илјада години." Откровение 20:4. "Или не знаете ли дека светиите ќе му судат 



на светот?... Не знаете ли дека ние ќе им судиме на ангелите!" 1. Коринтјаните 6:2,3.  

Answer: Праведните од сите векови (а најверојатно дури и добрите ангели) ќе земат учество во 
судот кој ќе се одвива за време на милениумот. Ќе бидат разгледани случаите на сите загубени, 
вклучувајќи ги тука и ѓаволот со неговите отпаднати ангели. На овој суд на спасените јасно ќе им 
биде предочен животот на загубените и причините зошто тие не се спасени. На крајот, сите ќе 
увидат дека нема да бидат спасени само оние кои не сакале да живеат како Исус или кои не 
сакале да бидат со Него.  

ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИТЕ  
И УСЛОВИТЕ  

ЗА ВРЕМЕ НА МИЛЕНИУМОТ: 

1. Земјата уништена од големиот град и страшниот 
земјотрес (Откровение 16:18-21; 6:14-17).  

2. Земјата потполно мрачна, налик на бездна (Еремија 
4:23,28).  

3. Сатаната со неговите ангели присилен да остане на 
земјата (врзан) (Откровение 20:1-3).  

4. Праведните на небото имаат учество во судот 
(Откровение 20:4).  

5. Сите зли се мртви (Еремија 4:25; Исаија 114).  

 
За време на милениумот, секој кој било кога живеел на земјата 
ќе биде на едно од следниве две места: (1) на земјата, мртов и 
загубен, или (2) на небо, ќе учествува на судот. Господ ве 
повикува да бидете со Него на небо. Ве молиме прифатете го 
Неговиот повик.  

10.   На крајот од милениумот Светиот Град, Новиот Ерусалим, ќе се 
спушти на земјата. Кој ќе биде во него? Каде ќе биде поставен? 
 
"Тогаш го видов Светиот Град, Новиот Ерусалим, како слегува од небото, 
од Бог, ....И чув како еден силен глас од престолот вели: "Еве го Божјиот 
Шатор меѓу луѓето и Тој ќе живее со нив; и тие ќе бидат Негов народ, а 
Самиот Бог ќе биде со нив." Откровение 21:2,3. "Ете, настапува денот 
Господен." "И ќе застанат нозете Негови на Маслинската Гора во оној 
ден, што се наоѓа спроти Ерусалим од источната страна: и ќе се расцепи 
Маслинската Гора од исток кон запад со многу голема долина...и ќе дојде 

Господ, мојот Бог, и сите светии со Него." "Целата таа земја ќе биде како рамнината од Гаваон до 
Ремон, јужно од Ерусалим." Захарија 14:1,4,5,10.  

Answer: Новиот Ерусалим ќе се настани на Маслинската Гора. Планината ќе се расцепи и ќе се 
создаде рамно тло, на коешто ќе се спушти новиот град. Праведните од сите векови (Захарија 
14,5), небесните ангели (Матеј 25,31), Бог Таткото (Откровение 21:2,3) и Бог Синот (Матеј 25:31) 
ќе се вратат на земјата со светиот град, а тоа ќе се случува за време на третото Христово 
доаѓање. Неговото второ доаѓање ќе биде за Неговите светии; а Неговото трето доаѓање ќе биде 
со Неговите светии.  

 
Исус доаѓа три пати: 
 
 
1. Првиот пат дошол во Витлеемската штала.  
 
 
 
 
 

 
За време на 
милениумот сите 
праведни ќе земат 
учество во судот на 
небото.  



 
2. Вториот пат ќе дојде на облаците на почетокот на милениумот за да си ги собере Своите на 
небо.  
 
3. Третиот пат доаѓа, со светиот град и со сите праведни на крајот на милениумот.  

11.   Што ќе се случува со злите во тоа време? Какви последици ќе има сето тоа за 
сатаната? 
 
"А другите мртовци не оживеаја додека не се навршија илјада години." "А кога ќе се навршат 
илјадата години, сатаната ќе биде пуштен од својот затвор, и ќе излезе да ги мами народите по 
четирите краишта на земјата." Откровение 20:5,7,8.  

Answer: На крајот на милениумот (кога Исус ќе дојде по трет пат) ќе бидат воскреснати злите. 
Тогаш сатаната ќе биде пуштен и повторно ќе има полни раце работа да ги мами сите што ќе 
бидат на земјата. 

12.   Што ќе направи сатаната во тоа време? 
 
"Сатаната...... ќе излезе да ги мами народите по четирите 
краишта на земјата,.... за да ги собере за војна, чиј број е како 
морскиот песок. И излегоа на земната ширина и го опкружија 
логорот на светиите и омилениот град." Откровение 20:7-9.  

Answer: Сатаната, својствено на неговата природа, веднаш ќе 
почне да ги лаже луѓето што останале на земјата - злите од 

сите векови. Веројатно ќе тврди дека градот е негов, дека тој неправедно бил исфрлен од Божјето 
царство, дека Бог е злобен и алчен за моќ, и дека се подготвува да ги збрише од земјата со 
страшен оган. Ќе ги убеди дека доколку се обединат ќе можат да го поразат Бога. Ќе изгледа дека 
со целиот свет против градот, победата е сигурна. Тогаш сите нации ќе се обединат и заеднички 
со сите расположиви сили ќе тргнат против градот. 

13.   Што ќе биде тоа што ќе го осуети планот на сатаната 
да го уништи и освои градот? 
 
"И падна оган од небото и ги проголта. А ѓаволот, кој ги 
заблудуваше, беше фрлен во езерото од оган и сулфур..... тоа 
е втората смрт." Откровение 20:9,10; 21,8. "И ќе ги газите 
нечестивите, оти тие ќе бидат прав под стапалата на нозете 
ваши во тој ден, што Јас ќе го приготвам, вели Господ 
Саваот." Малахија 4:3.  

Answer: Одеднаш оган ќе падне одозгора од небото (не одоздолу од пеколот, како што мнозина 
веруваат) врз злите и сите во миг ќе бидат претворени во пепел, вклучувајќи ги ѓаволот и 
неговите ангели (Матеј 25:41). Огнот што ќе ги уништи гревот и грешниците се нарекува втора 
смрт. Од оваа смрт нема воскресение. Таа е завршна смрт од која нема враќање. Забележувате 
дека ѓаволот нема да биде оној што ќе управува со огнот, како што обично се верува. Тој ќе биде 
во огнот, и со тоа ќе му се стави крај на неговото постоење. 

14.   Каков величествен настан ќе следува откако злите ќе изгорат и огнот ќе згасне? 
 
"Ете, Јас создавам ново небо и нова земја." Исаија 65:17. "А ние, според Неговото ветување, 
очекуваме нови небеса и нова земја, каде суштествува праведноста." 2. Петрово 3:13. "Оној Кој 
седи на престолот, рече: Ете, правам сè ново." Откровение 21:5. "Еве го Божјиот шатор меѓу 
луѓето и Тој ќе живее со нив; и тие ќе бидат Негов народ, а Самиот Бог ќе биде со нив." 
Откровение 21:3.  



Answer:  

 
Бог ќе создаде ново небо и нова земја, а новиот Ерусалим ќе 
биде главен град на обновената земја. Гревот со сета негова 
одвратност ќе биде збришан засекогаш. Божјиот народ 
најпосле ќе го прими царството што му беше ветено. "Тие ќе 
најдат радост и веселба, а жалоста и воздишката ќе се 
оддалечат." Исаија 35:10. Премногу убаво за да се опише! 
Премногу величествено за да се пропушти! Премногу близу 
за нас за да бидеме несигурни! Бог подготвува место и за 
тебе (Јован 14:1-3). Тој смета на тебе. Исус чека на твојата 
согласност.  

 

ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИТЕ НА КРАЈОТ ОД МИЛЕНИУМОТ :  
1. Исус доаѓа по трет пат заедно со Своите светии (Захарија 14:5). 
2. Светиот Град се спушта на Маслинската гора, којашто се претвора во голема рамница 
(Захарија 14:4,10). 
3. Таткото, ангелите, и сите праведни доаѓаат со Исуса (Откровение 21:1-3; Матеј 25:31; 
Захарија 14:5). 
4. Воскреснуваат злите; сатаната одврзан (Откровение 20:5,7). 
5. Сатаната го прелажува целиот свет (Откровение 20:8). 
6. Злите го опколуваат светиот град (Откровение 20:9). 
7. Злите се уништени со оган (Откровение 20:9). 
8. Создадени се ново небо и нова земја (Исаија 65:17; 2. Петрово 3:13; Откровение 21:1). 
9. Божјиот народ ужива во вечноста со Христа на обновената земја (Откровение 21:2-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кога огнот ќе згасне, Бог 
ќе создаде прекрасна 
нова земја, во која што 
светиот град ќе биде 
главен град, и ќе му биде 
дадена на Божјиот народ. 
Ве молиме одлучете сега 
да бидете таму.  



 
 

МИЛЕНИУМОТ ОД ОТКРОВЕНИЕ 20-та глава  

НАСТАНИ ЗА ВРЕМЕ НА МИЛЕНИУМОТ  
1. Земјата уништена, пуста, и мрачна. 
2. Сите зли се мртви на земјата. 
3. Сатаната врзан на оваа земја. 
4. Праведните судат на небото. 

 

ПРВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ 
_________________________ 

НА ПОЧЕТОКОТ НА МИЛЕНИУМОТ   

ВТОРОТО ВОСКРЕСЕНИЕ 
_________________________ 

НА КРАЈОТ НА МИЛЕНИУМОТ  
1. Страшен земјотрес и голем град.   1. Исус доаѓа по трет пат со светиите.  

2. Исус доаѓа по втор пат по светиите.   

2. Светиот град се спушта на 
Маслинската гора, а таа станува 
рамница.  

3. Праведните мртви воскреснуваат.   
3. Таткото, ангелите и сите праведници 
доаѓаат со Исуса.  

4. Праведниците добиваат бесмртност.   
4. Воскреснуваат мртвите зли и сатаната 
е ослободен.  

5. Праведните добиваат тела како 
Христовото.   

5. Сатаната ги мами сите народи. Тие го 
опколуваат светиот град.  

6. Сите праведни земени на облаците.   6. Злите уништени со оган.  
7. Живите зли уништени од Божјето 
присуство.   7. Создадени ново небо и нова земја.  

8. Мртвите зли остануваат во своите 
гробови.   

8. Божјиот народ ужива во вечноста со 
Исуса.  

9. Исус ги зема праведните во рајот.    10. Сатаната врзан.     

15.   Можеме ли да знаеме колку скоро ќе се врати 
Исус по Својот народ? 
 
"Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знајте дека е 
близу, на прагот е!" Матеј 24:33. "А кога ќе почне да 
се случува тоа, исправете се и поткренете ги главите, 
зашто наближува вашето откупување." Лука 21:28. 
"Зашто Господ ќе го спроведе Својот збор на земјата, 
и брзо ќе го исполни." Римјаните 9:28. "Кога ќе велат: 
"мир и безбедност", тогаш ненадејно ќе падне 
погибел врз нив, како породилни маки врз бремена 
жена, и не ќе можат да избегаат." 1. Солунјаните 5:3.  

Answer: Исус рекол кога ќе видиме забрзано 
исполнување на знаците, како што тоа е случај денес, треба да се радуваме и да знаеме дека 
Неговото доаѓање наближува - и дека е скоро пред врата. И апостол Павле кажал дека ќе знаеме 
оти се ближи кога ќе има големо глобално движење за мир. Конечно Библијата вели дека Бог 
брзо ќе го исполни својот збор (Римјаните 9:28). Без сомнение, живееме во позајмено време. 
Господ ќе дојде одненадеж и неочекувано - во час кој никому не му е познат, освен на Бога (Матеј 
24:36; Дела 1:7). Наша единствена сигурност е да бидеме подготвени. 

16.   Јас дефинитивно планирам да живеам во прекрасниот дом кој Исус ми го подготвува 
на небо. 

Answer:  

 



Thought Questions 
1.   Колку време ќе помине од моментот на спуштањето на светиот град на земјата до 
моментот кога злите ќе бидат уништени со оган од небото? (Откровение 20:3 )  

Библијата вели дека тоа ќе се случува за кратко (Откровение 20:3). На сатаната ќе му биде 
дадено доволно време за да ги наговори народите да го прифатат неговиот план и да подготви 
оружје за конечен напад. Во Библијата не е откриено точното време.  

2.   Какви тела ќе имаат спасените во новото Божјо царство? (Филипјаните 3:21 )  

Библијата вели дека спасените ќе имаат тела исто како и Исусовото (Филипјаните 3:21). Исус 
имал вистинско тело од месо и коски по Своето воскресение (Лука 24:36-43). Спасените нема да 
бидат духови. Тие ќе бидат вистински луѓе, како што биле Адам и Ева на почетокот.  

3.   Дали Библијата кажува каква ќе биде реакцијата на загубените при второто Христово 
доаѓање? (Откровение 6:17 )  

Да. Библијата вели дека ќе им речат на планините и камењата "Паднете врз нас и скријте н è од 
лицето на Оној Кој седи на престолот и од гневот на Јагнето, зашто дојде големиот Ден на 
Неговиот гнев, и кој може да се одржи?" Откровение 6:16,17. (Види исто 14 и 15 стих.) Од друга 
страна праведните ќе речат: "Еве, Тој е нашиот Бог! На Него се надевавме, и Тој ќе нè спаси! Тој 
е Господ." Исаија 25:9.  

4.   Дали по спуштањето на светиот град злите ќе бидат во состојба да ги видат праведните 
внатре во градот? (Откровение 21:18 )  

Најверојатно ќе можат да ги видат. Библијата вели дека градот ќе биде чист како кристал 
(Откровение 21:11, 18). Праведните ќе можат да ги видат злите (Псалм 37:34), а исто така и злите 
ќе можат да ги видат праведните (Лука 13:28). Ова значи дека во тоа време ќе се сретнат многу 
тажни погледи помеѓу спасените од исти семејства внатре во градот и загубените надвор од него. 
Болката и тагата ќе бидат преголеми за да можат да се опишат со човечки јазик.  

5.   Библијата вели дека Бог ќе ја избрише секоја солза од очите на Својот народ и нема да 
има повеќе смрт, тага и болка. Кога ќе се случи ова? (Откровение 21:4 )  

Читајќи во Откровение 21:1-4 и Исаија 65:17, изгледа дека ова ќе се случи по уништувањето на 
гревот и грешниците. За време на конечниот суд и уништувањето со оган, Божјиот народ ќе има 
многу причини за длабока жал. Сфаќањето дека нивни пријатели и роднини се загубени и дека 
луѓето што ги сакале биле уништени во огнот, несомнено ќе предизвика голема болка, тага и 
солзи кај Божјиот народ. Но откако огнот ќе згасне, Господ ќе ја избрише секоја солза од нивните 
очи. Тогаш Тој ќе создаде ново небо и нова земја за Својот народ, што ќе им донесе неопислива 
радост и исполнување. Тогаш тагата и болката ќе исчезнат засекогаш.  

6.   Какво влијание ќе има врз Таткото и Синот уништувањето на злите луѓе и ангели? 
(Исаија 28:21 )  

Несомнено ќе почувствуваат олеснување и голема радост што конечно ќе биде очистен гревот и 
вселената ќе биде сигурна. Исто така е сигурно и тоа дека ќе почувствуваат длабока жал и тага со 
оглед на тоа што мнозина од оние што ги љубеле - и за коишто Исус исто така умрел - избрале да 
останат во грев и да го отфрлат спасението. И самиот сатана некогаш бил нивен близок пријател, 
како и мнозина од оние што ќе бидат уништени во огнот. Исто како и преживувањето на агонијата 
кога би ја гледале егзекуцијата на еден од своите злобни синови. Гревот уште од самата негова 
појава претставува огромен товар и за Таткото и за Синот. Нивната цел отсекогаш била да ги 
љубат луѓето и нежно да ги привлечат кон сапсението. Нивните чувства се опишани во Осија 
11:8. "Како да постапам со тебе, Ефреме? Како да те предадам, Израиле?... Се возбуди срцето 



Мое во Мене, затрепери утробата Моја од жалост."  

7.   Какво тело има Исус? (Лука 24:39 )  

Неговото тело е од месо и коски. По Неговото воскесение, Исус се појавил пред Своите ученици 
(Лука 24:36-43) и пред сите покажал дека не е дух со тоа што им кажал дека е од месо и коски, 
дозволувајќи им и самите да се уверат во тоа, и со тоа што јадел риба и мед..  
 
Исус се вознесува 
Тој потоа отишол заедно со нив во Витанија, и додека разговарал со нив, се вознел на небото 
(Лука 24:49-51). Ангелот што им се покажал на учениците во моментот кога Исус се вознесувал им 
објаснил дека: "Овој Исус Кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што го видовте да 
оди на небото." Дела 1:11.  
 
Истиот Исус ќе се врати  
Ангелот потенцирал дека истиот Исус (од месо и коски) ќе дојде повторно. Тој ќе биде 
вистински, а не дух, а воскреснатите и трансформираните светии ќе имаат исти тела како и 
Неговото (Филипјаните 3:21; 1. Јован 3:2). Телата на светиите исто така ќе бидат нераспадливи и 
бесмртни (1. Коринтјаните 15:51-55).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Означете ги настаните кои ќе се случуваат на почетокот на милениумот од Откровение 
20 глава: (10)  
___   Второто Исусово доаѓање.  
___   Земјотрес и град.  
___   Воскресение на мртвите праведни.  
___   Сатаната врзан.  
___   Живите зли уништени.  
___   Праведните добиваат бесмртност.  
___   Се спушта светиот град.  
___   Праведните однесени во рајот.  
___   Мртвите зли остануваат во своите гробови.  
 
2.   Секој жив на земјата ќе го види Исуса при Неговото второ доаѓање. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
3.   Праведните ќе имаат духовни тела во рајот. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
4.   Кои од следниве изјави во врска со милениумот се точни? (2)  
___   Ќе се обратат многу грешници.  
___   Сатаната и неговите ангели ќе бидат присилени да останат на земјата.  
___   Сатаната ќе биде врзан поради тоа што нема да има телевизија за да гледа.  
___   На земјата ќе биде светло и сончево за време на овој период.  
___   Сатаната ќе ги воскресне злите од гробовите за да му прават друштво.  
___   Праведните ќе бидат на небо, земајќи учество во судот.  
 
5.   Кои од следниве изјави се точни во врска со крајот на милениумот? (4)  
___   Христос ќе дојде по петти пат.  
___   Светиот град ќе се спушти во околината на Вашингтон.  
___   Со Исуса ќе дојдат Отецот и ангелите.  
___   Ќе воскреснат злите.  
___   Исус ќе дојде со Своите светии.  



___   Бог ќе одлучи воопшто да не ги воскресне злите.  
___   Злите ќе бидат уништени од гневот на лошите ангели.  
___   Бог ќе создаде ново небо и нова земја.  
___   Бог ќе го прогони сатаната до најоддалечените делови на вселената.  
 
6.   Веригите со кои ќе биде врзан ѓаволот ќе (3)  
___   Бидат симболични - вериги на околностите.  
___   Го присилат да остане на земјата.  
___   Бидат изработени од нов, многу цврст метал.  
___   Бидат скршени од ѓаволот во рок од 24 часа.  
___   Го спречат да не го искушува Божјиот народ, кој ќе биде на безбеден на небото.  
 
7.   Кои изјави во врска со бездната се вистинити? (2)  
___   Тоа е голема дупка длабоко во внатрешноста на земјата.  
___   Значи амбис.  
___   Се однесува на земјата - мрачна и обезличена.  
___   Тоа е уште еден назив за пеколот.  
 
8.   Кои изјави се вистинити во врска со првото, второто и третото Исусово доаѓање? (3)  
___   Неговото прво доаѓање беше во Витлеем како бебе.  
___   Првото доаѓање се случи во Ноево време.  
___   Второто доаѓање беше во времето на Мартин Лутер.  
___   Второто доаѓање ќе се случи на почетокот на милениумот.  
___   Третото доаѓање ќе биде на крајот од милениумот.  
___   Третото доаѓање ќе се случи после создавањето на новата земја.  
 
9.   Смртта со која ќе умрат злите во огненото езеро е втората смрт. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  

 

    

  



Божјето-бесплатно-здравствено-осигурување  

 
 
 

  Лекарската нега денес е од неоценлива вредност – меѓутоа, 
нели би било прекрасно кога нам повеќе не би ни требалe 
доктори? Дали знаеш дека постои докажан начин за многу 
лекари да останат без работа? Грижи се за своето тело! 
Научниците истапуваат со опасни предупредувања за 
холестеролот, тутунот, стресот, дебелината и алкохолот. 
Зошто да ја ризикуваш својата иднина? Здравствените 
установи се полни со луѓе кои ги занемарувале овие 
предупредувања – дали ти навистина сакаш да им се 
придружиш? Бог се грижи за тоа како ти го третираш своето 
тело, и Тој ти има дадено бесплатно здравствено осигурување 
и прирачник според кој треба да се придржуваш...Библијата! 
За да ги дознаеш восхитувачките факти, како да имаш 
изобилно здравје и долг живот, проучи ја оваа лекција – 
меѓутоа прочитај ја целата пред да донесуваш заклучоци.  

1.   Дали здравствените принципи навистина имаат дел од вистинската 
Библиска вера? 
 
"Мил мој, се молам да напредуваш во сè и во добро здравје, како што напредува и 
твојата душа" 3. Јованово 2.  

Answer: Да. Како факт, Библијата го рангира здравјето скоро на врвот на листата на 
важните нешта. Умот на човекот, духовната природа и телото се еден со друг 
поврзани и зависни. Она што го погодува едното го погодува и другото. Доколку нашите тела се 
злоставувани, нашите умови и духовна природа не можат да станат она што Бог го одредил дека 
тие треба да бидат. 

2.   Зошто Бог му дал здравствени правила на Својот народ? 
 
"И ни заповеда Господ да ги исполнуваме сите тие наредби... за да ни биде добро во сите денови, 
за да си го зачуваме животот свој, како и денес." Второзаконие 6:24. "Служи Му на Господа, твојот 
Бог, па ќе го благословам лебот твој, и виното твое, и водата твоја; и ќе отстранам од вас секакви 
болести" Излез 23:25.  

Answer: Бог дал здравствени правила затоа што Тој знае што е најдобро за човечкото тело. 
Фабриките за автомобили поставуваат “упатства за ракување” во секој нов автомобил, затоа што 
тие знаат што е најдобро за нивниот производ. Бог, кој ги создал нашите тела, исто така ни дал 
“упатства за ракување.” Тоа е Библијата. Игнорирањето на Божјото “упатство за ракување” 
резултира во болест, извртено размислување и изгорени животи, исто како што и злоставувањето 
на еден автомобил (спротивно на советите на произведувачот) резултира во сериозен проблем 
со возилото. Следењето на Божјите правила резултира во “запазување на здравјето” (Псалм 67:2) 
и пообилен живот (Јован 10:10) Овие големи здравствени закони се како ѕид или ограда кои н è 
чуваат од болестите на сатаната. Бог нам ни кажува кои се тие правила така што ние можеме да 
ги одбегнеме стапиците на ѓаволот. 



3.   Дали Божјите здравствени принципи имаат нешто допирно 
со нашето јадење и пиење? 
 
"Јадете го она што е добро." Исаија 55:2. " Според тоа, јадете ли, 
пиете ли, или што и да правите, правете сè за Божја слава" 1. 
Коринтјаните 10:31.  

Answer: Да, христијанинот дури ќе јаде и пие поинаку – сето тоа за 
слава на Бога – користејќи само “она што е добро. Доколку Бог 
кажува дека одредено нешто не е добро за јадење, Тој мора да има 
добра причина. Тој не е остар диктатор, туку Татко полн со љубов. 
Сите Негови совети секогаш се за наше добро. Библијата ветува: 
“Ниту едно добро нешто Тој нема да го задржи од оние кои живеат 
по сета праведност.” Псалм 84:11. Така, доколку Бог од нас нешто задржува, причината не е 
заради тоа што тоа е добро.  
 
Забелешка: Ниту една личност нема да биде на небесата заради својот начин на јадење. 
Јадењето дури и на ангелската храна нема да им даде на луѓето право на рајот. Само 
прифаќањето на Исус Христос како Спасител може да го направи тоа. Игнорирањето на 
Божјите здравствени закони, како и да е, може да причини една личност да биде загубена, 
затоа што ќе го наруши своето расудување и ќе го причини да згреши. 

4.   Што им дал Бог на луѓето кога Тој ги создал нив и им обезбедил 
совршена исхрана? 
 
"И рече Бог: "Еве, ви дадов секаков вид растение, што дава семе, ... секое 
плодоносно дрво, што во себе имаат семе според својот род и вид." "Од 
секое дрво во градината можеш да јадеш." Битие 1:29; 2:16.  

Answer: Исхраната што на почетокот Бог им ја дал на луѓето се состоела 
од овошје, житарки и зрнести плодови. Зеленчукот е даден малку подоцна 
(Битие 3:18). 

5.   Кои нешта се специфично споменати од Бога како нечисти и забранети за јадење?  

Answer: Во Левит 11 и Второзаконие 14, Бог многу јасно ги посочува групите на животни што се 
нечисти. Добро прочитај ги двете глави.  

 
 
A. Сите животни кои немаат раздвоени копита и ја преживаат храната 
(Второзаконие 14:6).  

 
Б. Сите риби и водни созданија кои немаат лушпи и перки. Скоро сите риби се чисти 
(Второзаконие 14:9).  
 
 
В. Сите птици грабливки, мршојадци и рибојадци (Левит 11:13-20).  
 

 
Свињите се 
нечисти.  



 
 
Г. Повеќето "влекачи" (или оние кои немаат кичмен столб) исто така се 
нечисти (Левит 11:21-47).  
 
 
Забелешка: Тие глави појаснуваат дека повеќето животни, птици и 
водни созданија што луѓето обично ги јадат се чисти. Како и да е, 
постојат некои исклучоци. Според Божјите правила, следните животни 
се нечисти и не треба да се јадат: свињи, верверици, зајаци, риби 
“чистачи”, јагули, морски ракови, школки, ракови, остриги, жаби и многу 
други.  

6.   Меѓутоа мене ми се допаѓа свинското. Дали Бог ќе ме уништи доколку 
го јадам?  
 
"Зашто, ете, ќе дојде Господа во оган...Господ ќе суди со оган и со мечот 
Свој над секоја плот, и многумина ќе бидат убиени од Господа. Оние, што 
се оветуваат и очистуваат во шумичките еден по друг, кои јадат свинско 
месо и гадотии и глувци, - сите ќе загинат вели Господ." Исаија 66:15-17.  

Answer: Ова може да биде шокатно, меѓутоа тоа е вистина и мора да биде кажано. 
Библијата изјавува дека сите оние што јадат “свинско месо”, “глувци” и други нечисти 
животни се “одвратност” и ќе бидат уништени со оган при доаѓањето Господово. Кога 
Господ вели нешто да оставиме и да не го јадеме, ние треба да го послушаме. Се сеќавате 
дека јадењето на еден плод од забрането дрво од страна на Адам и Ева, безгрешната 
двојка, донесе грев и смрт на овој свет. Може ли некој да каже дека не е важно, кога Господ 
толку јасно покажува дека е? Бог кажува дека некои луѓе ќе бидат уништени затоа што “го 
одбраа она во што Јас не наоѓам задоволство.” Исаија 66:4. 

7.   Дали овој закон за чисти и нечисти животни потекнува од 
Синај? Нели важеше тој само за Евреите и заврши на крстот? 
 
"И му рече Господ Бог на Ное:... "земи со себе од секое чисто 
животно по седум од машки и женски пол, а од животните нечисти 
по две" Битие 7:1,2.  

Answer: Не, навистина! Во Библијата има многу докази дека 
нечистите и чистите животни постојат од самата зора на 
создавањето. Ное живеел многу одамна, уште и пред постоењето 
на Евреите, меѓутоа тој имал знаење за чистите и нечистите 
животни, заради тоа што тој во ковчегот внесол од чистите животни по “седум”, а од 
нечистите по “две.” Откровение 18:2 кажува за некои птици како за нечисти токму пред 
Христовото доаѓање. Христовата смрт не ги променила овие здравствени закони, затоа 
што Библијата вели дека сите оние што нив ќе ги прекршат ќе бидат уништени кога Исус ќе 
се врати (Исаија 66:15-17). Желудникот на Евреите и органите за варење во никој случај не 
се разликуваат од оние на незнабошците. Тие здравствени закони важат за сите луѓе во 

сите времиња. 

8.   Дали Библијата забранува употреба на алкохолни пијалоци?  
 
"Виното е потсмевка, ракијата - бунтовник; и секој, кој им е потчинет, 
не е разумен" Изреки 20:1. "Не го гледај виното како се црвенее, какви 
се искрите во чашата, како убаво се лее; отпосле тоа ќе касне како 
змија и ќе жилне како отровница" Изреки 23:31,32. "Ниту 
блудници...ниту пијаници...ќе го наследат царството Божјо." 1. 
Коринтјаните 6:9,10.  

 
Оние кои 
живеат 
целосно 
или 
делумно во 
водата и 
кои немаат 
ниту перки 
ниту лушпи 
се нечисти.  



Answer: Да, Библијата јасно забранува употреба на алкохолни пијалоци. 

9.   Дали Библијата ја осудува употребата на тутунот? 

Answer: Да, Библијата дава шест причини зошто употребата на тутунот не е угодна пред 
Бога:  
 
A. Употребата на тутунот му наштетува на здравјето и го осквернува телото. "Не знаете ли 
дека сте Божји храм и дека Божјиот Дух живее во вас? Ако некој го урива Божјиот храм, Бог 
ќе го урне него, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие" 1. Коринтјаните 3:16,17.  

Б. Никотинот е супстанција која создава зависност која 
ги поробува луѓето. Римјаните 6:16 ни вели да ние му 
стануваме слуга на она на кое што му се предаваме. 
Оние кои користат тутун се слуги на никотинот. Исус 
вели: “На Господ, твојот Бог, ќе Му се поклонуваш и 
само Нему ќе Му служиш!" Матеј 4:10.  
 
В. Навиката на пушење не е чиста. "Затоа, излезете од 
сред нив и одвојте се" - вели Господ, "не допирајте се 
до нечисто", и "Јас ќе ве примам." 2. Коринтјаните 6:17. 
Дали можеме да го замислиме Христос како пуши 
цигари?  
 
Г. Употребата на тутунот ги троши напразно парите. "Зошто трошите пари 
за она што не е леб?" Исаија 55:2. Ние сме Божји повереници на парите 
што ни се дадени, “а од управителите натаму се бара секој да се покаже 
доверлив" 1. Коринтјаните 4:2.  
 
Д. Употребата на тутунот не привлекува никого поблизу до Христа. "Воздржувајте се од 
телесните похоти, кои војуваат против душата." 1. Петрово 2:11. Употребата на тутунот е 
телесна похот.  
 
Ѓ. Употребата на тутунот го скратува животот. Скорешни научни докази го потврдуваат 
фактот дека употребата на тутунот често пати го скратува животниот век дури и до една 
третина. Тоа ја прекршува Божјата заповед против убивањето (Излез 20:13). И покрај тоа 
што е бавно убиство, тоа сепак претставува убиство. Еден од најдобрите начини да го 
одложиш своето погребение е да престанеш да пушиш.  

10.   Кои се некои од едноставните, но сепак многу важни, здравствени закони во 
Библијата? 

Answer: Погледнете ги следните 11 Библиски правила за здравјето: 
 
A. Јадете ги своите оброци во редовни временски интервали и не користете животинска 
лој или крв. “Јадете навремено” Проповедник 10:17. "Тоа нека ви е вечен закон...никаква 
лој и крв да не јадете" Левит 3:17. 
 
Забелешка: Скорешни научни студии го имаат потврдено фактот дека повеќето 
срцеви удари резултираат од високо ниво на холестерол во крвта – и дека употребата 
на “лојта” е најмногу одговорна за ова високо ниво. Изгледа како Господ да знае што 
зборува, нели?  
 

 
Употребата на тутунот во 
било кој облик е неугодно 
пред Бога.  



Б. Не се прејадувај. "Постави нож на грлото свое, ако си 
лаком" Изреки 23:2. Во Лука 21:34, Христос специфично 
предупредува против прејадувањето во последните 
денови. Прејадувањето е одговорно за многу изопачени 
болести.  
 
В. Не пребивај над зависта, ниту држи се до непријателства. 
Овие зла ги попречуваат процесите во телото. Библијата 
кажува дека зависта донесува “гнилост на коските.” Изреки 
14:30. Христос дури и ни заповеда да ги исчистиме 
непријателствата што некој друг може да ги има против 
(Матеј 5:23, 24).  

Г. Одржувај ведро, среќно 
однесување. "Радосното срце 
делува како лек" Изреки 17:22. "Како што мисли во своето срце, 
таков е тој" Изреки 23:7. Многу болести од кои луѓето страдаат, се 
последица од ментална депресија. Ведро, среќно однесување дава 
здравје и го продолжува животот.  

Д. Имај целосна доверба во Господа. “Стравот од 
Господа тежнее кон живот; и оној кој го поседува 
ќе пребива задоволен.” Изреки 19:23 Довербата во 
Господа го зацврстува здравјето и животот. “Сине 
мој, внимавај на моите зборови... затоа што тие се 
живот за оние кои ги наоѓаат, и здравје за целото 
нивно тело.” Изреки 4:20-22. Така здравјето доаѓа 
од послушноста кон Божјите заповеди и од имање 

целосна доверба во Него.  
 
Ѓ. Балансирана работа и рекреација со спиење и почивка. “Шест дена ќе 
работиш, и ќе ја вршиш сета своја работа; Но седмиот ден е сабота на 
Господ твојот Бог; тогаш немој да вршиш никаква работа” Излез 20:9, 10. “Сонот на оној 
човек кој работи е сладок.” Проповедник 5:12. “Со потта на лицето свое ти ќе јадеш леб.” 
Битие 3:19. “Напразно е за вас да станувате рано, да седнувате доцна.” Псалм 127:2 “Зашто 
што добива човекот за својот напор и труд што го поднесува под сонцето?...ни ноќе не 

мирува неговото срце. Ова е исто така суета” Проповедник 2:22, 23.  

Е. Одржувај го своето тело чисто. "Бидете чисти." Исаија 52:11.  
 
Ж. Бидете умерени во сите нешта. "Секој натпреварувач се воздржува во 
сите нешта" 1. Коринтјаните 9:25. "Нека вашата умереност им биде позната 
на сите луѓе" Филипјаните 4:5. Еден христијанин целосно ќе ги одбегнува 
сите нешта што се штетни и ќе биде умерен во сите нешта што се добри. 
Навиките што му штетат на здравјето ја прекршуваат заповедта “Не убивај.” 
Тие убиваат постепено и тие претставуваат самоубиство.  
 
Ѕ. Одбегнувај ги сите штетни стимуланси. Тука има изненадување за некои. 

Медицинската наука го има потврдено фактот  

чајот, кафето и газираните сокови кои ја содржат супстанцијата кофеин (од која се 
станува зависен) и други штетни состојки му наштетуваат на човечкото тело. Ниту едно 
од тие не содржи хранлива вредност освен ако се додаде шеќер или крем, а некои од нас 
веќе користат премногу шеќер. Стимулансите му даваат опасна, неприродна поддршка на 
телото и се како да се обидуваш да носиш еден тон на една количка. Популарноста на овие 
пијалоци не е заради вкусот или рекламирањето, туку заради дозата на кофеин што ја 
содржат. Многу луѓе се болни заради нивната зависност од кафе, чај (не се мисли на сите 
видови чаеви) и пијалоци кои содржат кофеин. Меѓутоа вистинска трагедија е тоа што 
луѓето бараат мир и сила во употребувањето на чајот и кафето како ефтина замена за 

 
Христос специфично ги 
предупредува Своите 
следбеници да не се 
прејадуваат.  

 
Ведар, радосен 
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нештата во 
животот е од 
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здравјето.  

 
Обилно 
спиење е 
неопходно 
за добро 
здравје.  
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критична за 
здравјето.  

.  



молитвата и проучувањето на Библијата. Тоа му носи задоволство на ѓаволот и ги 
упропастува човечките животи.  
 
З. Нека вашето време за јадење биде среќно време. “Секој човек треба да јаде и пие, и 
ужива во доброто од својата работа; тоа е дар од Бога” Проповедник 3:13. Несреќните 
призори при јадењето го попречуваат варењето на храната. Одбегнувај ги.  

И. Помагај им на оние кои имаат потреба. “Скини ги неправедните 
окови...разврзи ги врските на јаремот...подели го својот леб со 
гладните...доведи ги под својот покрив бескуќниците...кога ќе видиш 
гол,...облечи го...и тогаш твоето здравје ќе процвета брзо” Исаија 58:6-8. 
Ова е премногу јасно за погрешно да се разбере; кога им помагаме на 
сиромашните и на оние во потреба, ние го унапредуваме своето здравје.  

11.   Какво свечено предупредување им е 
дадено на оние што ги игнорираат Божјите 
правила? 
 
"Не лажете се: Бог не дозволува да биде 
исмеван! Бидејќи човекот што ќе посее, тоа и 
ќе жнее." Галатјаните 6:7.  

Answer: Одговорот е премногу јасен за да се 
промаши. Оние кои ќе ги прекршат Божјите правила во поглед 
на грижата за телото, ќе жнеат болни тела и изгорени животи, 
исто како што и оној кој го злоставува својот автомобил ќе се 
соочи со сериозен дефект на автомобилот. И оние што ќе 
продолжат да ги прекршуваат Божјите закони на здравјето ќе 
бидат уништени од Господа (1. Коринтјаните 3:16). Божјите 
закони за здравјето не се самоволни. Тие се природни, 
воспоставени закони во вселената, како законот на 
гравитацијата. Игнорирањето на тие закони секогаш ќе резултира со одредени 
катастрофални резултати. Библијата вели: “Проклетството без причина нема да дојде.” 
Изреки 26:2. Неволјата доаѓа кога ние ги игнорираме законите на здравјето. Бог, во Својата 
милост, ни кажува кои се тие закони за ние да можеме да ги одбегнеме трагедиите коишто 

резултираат доколку истите се прекршуваат. 

12.   Каква страшна, шокантна вистина за здравјето ги има вклучено 
нашите деца или внуци? 
 
"Не јади ја, за да ти биде добро тебе и на синовите твои по тебе 
секогаш, ако вршиш што е добро и угодно пред очите на Господа, 
твојот Бог" Второзаконие 12:25. “Јас сум Господ, Бог твој; Бог 
ревнител, Кој за гревовите на татковците ги казнуваа децата до 

третото и четвртото колено, на оние, кои Ме мразат” Излез 20:5.  

Answer:  

кажува јасно дека децата и внуците (до четвртото колено) 
плаќаат за неразумноста на родителите кои ги игнорираат 
Божјите здравствени правила. Децата и внуците наследуваат 
ослабени, болни тела бидејќи мајките и татковците се инаетат 
кон Божјите правила за нивните животи. Дали ти го 
посакуваш тоа за твоите драги деца и внуци? 

13.   Кои пострашни, свечени факти ни ги открива Божјиот 
Збор? 
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на луѓето кои 
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"И во него нема да влезе ништо нечисто" Откровение 21:27. "А чие срце, се поведе по 
гадотиите нивни и нечистотиите нивни, нивното поведение ќе го свртам врз нивните глави, 
вели Господ Бог" Езекиел 11:21.  

Answer: Ништо осквернато или нечисто нема да биде дозволено во Божјото царство. Сите 
нечисти навики го осквернуваат човекот. Употребата на несоодветната храна го 
осквернува човекот (Даниел 1:8). Тоа е трезвено, но сепак вистинито. Одбирање на “своите 
патишта” и она во што Бог “не наоѓа задоволство” ќе ги чини луѓето, нивното вечно 
спасение (Исаија 66:3, 4 15-17). 

14.   Што секој искрен христијанин треба да настојува да направи во 
овој момент? 
 
"Да се исчистиме себеси од секоја нечистотија на телото и духот." 2. 
Коринтјаните 7:1. "Секој човек што ја има оваа надеж се очистува 
себеси како што и Тој (Христос) е чист” 1. Јован 3:3. “Доколку Ме 
љубите, држете ги моите заповеди” Јован 14:15.  

Answer: Искрените христијани ќе ги донесат веднаш своите животи во 
хармонија со Божјите правила, затоа што тие го љубат Него. Тие знаат 
дека Неговите правила многу додаваат за нивната среќа и им помагаат 
од болестите на ѓаволот (Дела 10:38). Божјите совети и правила 

секогаш се за наше добро, исто како што и советот на добрите родители е најдобар за 
нивните деца. И, кога веќе знаеме подобро, Бог нè смета за одговорни. “За оној кој знае да 
чини добро, а не го чини, за него тоа е грев.” Јаков 4:17. 

15.   Меѓутоа јас сум загрижен затоа што некои од моите лоши навики 
ме имаат цврсто заврзано? Што да сторам? 
 
"На оние кои го примија, им даде право да се наречат синови Божји." 
Јован 1:12. "Јас можам сè преку Исуса Христа кој ми дава сила." 
Филипјаните 4:13.  

Answer: Однеси ги сите тие навики при Христа и постави ги пред 
Неговите нозе. Тој радосно ќе ти даде ново срце и потребна сила за да 
ја прекршиш секоја зла навика и да станеш син или ќерка Божја 
(Езекиел 11:18, 19). Колку е возбудливо да се знае дека “со Бога сите 
нешта се можни” Марко 10:27. И Исус вели: “Оној што доаѓа при Мене јас нема во никој 
случај да го исфрлам” Јован 6:37. Исус е подготвен да ги прекрши оковите што нè 
врзуваат. Тој копнее да нè ослободи, и ќе нè ослободи, само ако му го дозволиме тоа. 
Нашите грижи, нервози и стравови ќе исчезнат кога ќе го чиниме она што Тој ќе ни го каже. 
Тој вели: “Овие нешта ви ги кажав...за вашата радост да биде целосна” Јован 15:11. 
Ѓаволот тврди дека слободата се 

наоѓа во непослушноста, меѓутоа тоа е невистина (Јован 8:44). 

16.   Какви восхитувачки ветувања се дадени во врска со Божјото ново 
царство? 
 
"И неговите жители нема да кажат: Јас сум болен" Исаија 33:24. "И 
смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка” Откровение 21:4. 
"Тие ќе се кренат на крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде 
тешко, ќе одат и нема да се уморат" Исаија 40:31.  

Answer: Жителите на Божјото ново царство ќе бидат послушни на 
Неговите закони за здравјето, и таму нема да има болест или 
заболување. Тие ќе бидат благословени со вечен полет и младост и ќе 



живеат со Бога во крајна радост и среќа, низ сета вечност.  

17.   Заради тоа што здравиот начин на живот навистина е дел од библиската вера, мој 
план е да ги следам Божјите здравствени правила.  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   1. Тимотеј 4:4 вели: “Секое создание Божјо е добро, и ништо не треба да биде 
отфрлено.” Дали можете да го објасните тоа? (1. Тимотеј 4:4 )  

Овој дел од Библијата (3 стих) кој посочува кон јадења “кои Бог ги создал да бидат 
примени со благодарност” од Неговиот народ. Овие нешта, како што веќе откривме, се 
чисти меса прикажани во Левит 11 глава и Второзаконие 14 глава. Стихот 4 кажува дека 
сите созданија Божји се добри и дека не треба да бидат отфрлени, помеѓу оние кои треба 
да се “примат со благодарност” (чистите животни). 5 стих вели зошто тие животни (или 
јадења) се прифатливи: тие се “посветени” преку Божјиот збор, кој вели дека се чисти и со 
“молитва” за благослов, што е приложена пред оброкот. Забележи, дека Бог ќе ги уништи 
оние кои се обидуваат “да се осветат себеси” додека јадат нечиста храна (Исаија 66:17).  

2.   Матеј 15:11 вели: "Не она што влегува во устата го осквернува човекот, туку она што 
излегува надвор.” Како го објаснувате тоа? (Матеј 15:11 )  

Предметот во Матеј 15:1-20, е јадење без претходно да се измијат рацете (2 стих). Фокусот 
не е во јадењето туку во миењето. Книжниците учеле дека јадењето на која и да е храна без 
претходно церемонијално миење го осквернува тој што јаде. Исус кажа дека 
церемонијалното миење е беззначајно. Во 19 стих, Тој набројал некои зла – убиство, 
блудство, кражба итн. Тогаш Тој заклучил: “Овие нешта го осквернуваат човекот; но да се 
јаде со неизмиени раце не го осквернува човекот” 20 стих.  

3.   Зар Исус не ги исчисти сите животни во визијата на Петар, според Дела 10 глава? (Дела 
10:13 )  

Не! Како факт, предметот на оваа визија не е животни, туку луѓе. Бог му ја дал на Петар 
оваа визија за да му покаже дека незнабошците не се нечисти, како што Евреите верувале. 
Бог го поучил Корнелиј, еден незнабожец, да прати луѓе за да го посетат Петар. Меѓутоа, 
Петар би одбил да ги прими доколку Бог не му ја дал таа визија, затоа што еврејскиот закон 
забранувал примање на незнабошци (28 стих). Но кога тие луѓе пристигнале, Петар ги 
примил, објаснувајќи дека тој не би ги примил, меѓутоа “Бог ми покажа ниеден човек да не 
го нарекувам поган или нечист.” Стих 28. Во следната глава (Дела 11), членовите на 
црквата го критикувале Петар затоа што зборувал со тие незнабошци. Така Петар им ја 
кажал целата сторија за својата визија со своето значење. Дела 11:18 вели: “Откако го 
ислушаа тоа, тие се успокоија и го прославија Бога, велејќи: Значи и на незнабошците Бог 
им даде покајание за живот.”  

4.   За која цел Бог ја создал свињата ако таа не е за јадење? (Исаија 66:17 )  

Тој ја создал за иста цел за која Тој го создал секој чистач – како уличен чистач да го чисти 
ѓубрето. И свињата навистина извонредно служи во тој поглед.  

5.   Римјаните 14:3,14,20 вели: "Нека оној што не јаде не го суди оној што јаде.” “Само од 
себе нема ништо нечисто.” Можете ли да го објасните тоа? (Римјаните 14:3 )  

Од 3 до 6 стих постои дискусија за оние што јадат одредени нешта против оние што не 



јадат. Пасусот не вели декој некој е во право, туку попрво советува да не се осудуваат 
еден со друг. Наместо тоа, нека Бог биде судијата (стихови 4, 10-12). 14 стих и 20 
посочуваат кон храна што била приложена на идоли (и така церемонијално била нечиста) и 
не се работи за чисти и нечисти животни од Левит 11 глава. (Читај 1. Коринтјаните 
8:1,4,10,13) Темата на дискусија не е за тоа дека храната е “нечиста” туку само затоа што 
прво била приложена на идоли, затоа што идолот е “ништо во светот” 1. Коринтјаните 8:4. 
Но доколку совеста на една личност не му е мирна заради јадењето на таква храна, тој 
треба да не ја јаде. Или дури доколку истата го навредува некој брат, тој исто така треба да 
се воздржува.  

6.   Дали здравствените закони за јадење и пиење се важни за мене лично? Доколку јас го 
љубам Бога, нели е тоа доволно? (Римјаните 12:1 )  

Тие прашања се за живот или смрт, затоа што во тие закони е вклучена послушноста. “На 
сите кои Му се послушни им стана Извор на вечно спасение” Евреите 5:9. “Не секој што Ми 
вели: 'Господи, Господи!' нема да влезе во небесното царство, туку оној кој ја врши волјата 
на Мојот Отец Кој е на небесата.” Матеј 7:21. Тука е вклучена љубовта за Христа затоа што 
Тој вели: “Ако Ме љубите, држете ги Моите заповеди.” Јован 14:15. Кога ние навистина го 
љубиме Бога, ние со задоволство ќе му бидеме послушни без одбегнување или наоѓање 
изговори. Ова е најголемиот тест.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Следењето на Божјите здравствени закони за човечкото тело (1)  
___   Е неопходно за децата, но не од голема важност за возрасните.  
___   Е многу важен дел од вистинската библиска вера.  
___   Нема ништо заедничко со верата на една личност.  
 
2.   Божјите здравствени закони беа дадени (1)  
___   Од мил Бог што нè создал во почетокот и знае што е најдобро за нашата среќа.  
___   Само за Евреите и не важат денес.  
___   За да ни покажат дека Тој е главен и може да нè контролира.  
 
3.   Вистинскиот христијанин ќе (1)  
___   Јаде и пие се што му е нему угодно.  
___   Го сака Бог највеќе од сè и ги игнорира Неговите закони затоа што тие завршија на 
крстот.  
___   Ги јаде и пие само оние нешта кои ќе му дадат сила на телото, умот и карактерот и ќе 
му донесат слава на Бога.  
 
4.   Првобитната исхрана на човекот (1)  
___   Се состоела од овошје, житарки и зрнести плодови.  
___   Вклучувала алкохолни пијалоци и месна храна.  
___   Се состоела од сешто и било кое нешто кое Адам и Ева го посакувале.  
 
5.   Бог ги вбројува следните животни за нечисти: (7)  
___   Крава.  
___   Свиња.  
___   Кокошка.  
___   Верверичка.  
___   Зајак.  
___   Рибата “чистач”.  
___   Срна.  
___   Пастрмка.  
___   Школка.  
 



6.   Алкохолните пијалоци се (1)  
___   Во ред за еден христијанин доколку се користат умерено.  
___   Штетни за една личност да ги употребува само доколку таа мисли дека се штетни.  
___   Непогодни за употреба од страна на христијанинот.  
 
7.   Употребата на тутунот е (1)  
___   Лична работа на секоја личност и нема никаква врска со неговата вера.  
___   Грешна, и секој христијанин не треба да го користи во било кој облик.  
___   Корисна за еден христијанин.  
 
8.   Штиклирај ги здравствените закони што се Божји здравствени закони: (9)  
___   Не се прејадувај.  
___   Запали цигара по секој оброк.  
___   Биди радосен и ведар.  
___   Напиј се некој алкохолен пијалак пред секој оброк.  
___   Одржувај го своето тело чисто.  
___   Јади многу свинско.  
___   Пиј многу кафе и чај.  
___   Биди умерен во сите нешта.  
___   Јади ги своите оброци во редовни временски интервали.  
 
9.   Многу важна вистина во поглед на Божјите здравствени закони е (1)  
___   Децата и внуците често пати имаат слаби тела и умови затоа што родителите ги 
игнорираат Божјите здравствени закони.  
___   Тие закони биле само за Евреите и не важат денес.  
___   Доколку ние навистина го љубиме Христа, Неговите здравствени закони не се важни.  
 
10.   Најдобар начин за да се победат грешните навики е (1) 
___   Да се откажува малку по малку  
___   Целосна предаденост на Христа, кој што ни дава сила да ги чиниме сите нешта.  
___   Да се надеваме дека тие ќе исчезнат.  
 
11.   Божјите здравствени закони се (1)  
___   Како правила за управување со автомобил: Тие се најдобри за нас, и ние ќе наидеме 
на сериозна неволја доколку ги игнорираме.  
___   Дел од Мојсеевиот закон што бил укинат на крстот.  
___   Добра идеја, но со тоа не се влијае врз врската на една личност со Бога.  
 
12.   Еден искрен христијанин ќе (1) 
___   Помине повеќе време во фалење на Бога и игнорирање на Божјите здравствени 
закони.  
___   Ја промени веднаш секоја навика кога ќе открие дека таа е контрадикторна со Божјите 
правила.  
___   Слободно ќе користи тутун.  

 

    

  



Дали-послушноста-претставува-легализам?  

 
 
 

  Луѓето можеби мислат дека можат да не бидат фатени 
прекршувајќи ги сообраќајните закони или мамејќи во 
плаќањето на својот данок, меѓутоа Бог и Неговите закони 
функционираат многу поинаку. Бог го гледа сето она што ние 
го правиме, го слуша сето она што го зборуваме, и Тој 
навистина е заинтересиран за тоа како ние се однесуваме. 
Додека Господ нуди простување за нашите гревови, сепак сé 
уште постојат опасни последици од прекршување на Божјиот 
закон. Запрепастувачки е тоа, што некои христијани мислат 
дека секој обид да се биде послушен на Божјиот закон 
претставува легализам. Но сепак Исус рекол дека доколку 
навистина го сакаме Бога, ние ќе го вршиме она што Тој го 
бара. Така, дали послушноста претставува легализам? Одвој 
малку време за внимателно да ја проучиш оваа лекција. Вечни 
последици се во прашање!  

1.   Дали Бог навистина ме гледа и ме забележува мене 
лично? 
 
“Ти Боже ме гледаш.” Битие 16:13. “Господи, Ти си ме испитал и 
ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам; Ти оддалеку 
ги разбираш мислите мои. Ти ...си запознаен со сите патишта 
мои. Зошто уште зборови не ми дошле до јазикот мој, Ти, 
Господи, веќе ги знаеш.” Псалм 139:1-4. “А вам ви се изброени и сите влакна на главата.” Лука 
12:7.  

Answer: Да, Бог нè познава секој еден од нас (секоја личност на земјата) подобро отколку што 
ние се познаваме себеси. Тој лично се интересира за секое човечко битие и внимателно го 
набљудува сето она што ние го правиме. Ниту еден збор, мисла или дело не е сокриено од Него. 

2.   Дали јас можам да бидам спасен во Неговото царство без 
да бидам послушен на Неговата Реч, како што е откриена во 
Светото Писмо? 
 
“Секој што Ми вели: 'Господи, Господи!' нема да влезе во 
небесното царство, туку оној кој ја врши волјата на Мојот Татко 
Кој е на небесата.” Матеј 7:21. “Ако сакаш да влезеш во животот, 
држи ги заповедите. “ Матеј 19:17. “На сите кои Му се послушни 
им стана Извор на вечно спасение.” Евреите 5:9.  

Answer: Не! Библијата е многу јасна за оваа точка. Спасението и 
царството небесно се за оние кои се послушни на Божјите заповеди. Бог не ветува вечен живот за 
оние кои само исповедаат вера или се членови на црква или се крстени, туку за оние коишто ја 
чинат Неговата волја, којашто е откриена во Светото Писмо. Се разбира, оваа послушност 
е можна само преку Христа (Дела 4:12). 



3.   Зошто Бог бара послушност и зошто е 
таа неопходна? 
 
“Додека тесна е портата и тесен е патот што 
водат во живот и малкумина се оние што го 
наоѓаат.” Матеј 7:14. “А кој греши против 
мене, нанесува штета на душата своја: сите 
што ме мразат мене, ја сакаат смртта.” 
Изреки 8:36. “И ни заповеда Господ да ги 
исполнуваме сите тие наредби, да се боиме 
од Господа, нашиот Бог, за да ни биде добро 
во сите денови, за да си го зачуваме животот свој.” Второзаконие 6:24.  

Answer: Затоа што постои само еден тесен пат што води кон тоа да се биде сличен на Бога и 
според тоа да се оди во Неговото царство. Сите патишта не водат кон истото место, Библијата 
претставува мапа и прирачник полна со инструкции, предупредувања и информации за тоа како 
безбедно да стигнеме во тоа царство. Божјата вселена е вселена каде има закон и ред. Тука има 
природни, морални и духовни закони. Прекршување на еден од овие закони секогаш носи со себе 
одредени непроменливи последици. Доколку Библијата не била дадена, луѓето порано или 
подоцна (преку мака) ќе дознаат дека големите начела од Библијата постојат и се веродостојни. 
Овие библиски принципи се запишани во нашиот нервен систем, жлезди и умови. Кога се 
игнорирани, тоа резултира со нарушени нерви, болести и несреќност од секој вид. Така зборовите 
од Библијата не се само совет што можеме да го прифатиме или игнорираме без да се соочиме 
со последиците. Библијата ни кажува кои се тие последици и ни објаснува како да ги одбегнеме. 
Една личност не може да живее на начин како што таа сака и сè уште да стане слична на Бога 
како што и еден градител не може да ги игнорира нацртите за градба на една куќа без да се соочи 
со неволја. Тоа е причината зошто Бог бара од нас да го следиме планот на Светото Писмо. Не 
постои друг начин да се стане сличен на Него и така да биде подготвен за место во Неговото 
царство и не постои друг пат за вистинска среќа. 

4.   Зошто Бог дозволува непослушноста да продолжи? 
Зошто гревот и грешниците да не бидат уништени сега? 
 
“Ете, Господ дојде со илјадници Свои светии, за да им суди на 
сите и за да ги изобличи сите безбожници за сите нивни 
безбожни дела што безбожно ги направиле, и за сите 
навредливи зборови што безбожните грешници ги изговориле 
против Него.” Јуда 14,15. “Како што сум жив Јас - вели Господ 
- пред Мене ќе клекне секое колено; и секој јазик ќе Го признае 
Бога.” Римјаните 14:11.  

Answer: Бог дозволува непослушноста и гревот да продолжат 
сé додека сите луѓе насекаде не се целосно убедени за 
Божјата правда, љубов и милост, сите на крајот ќе сфатат 
дека Бог, побарувајќи послушност, не се обидува да ја 
присилува Својата волја врз нас, туку дека се обидува да нè 
чува од повреда и од уништување на самите себеси. 
Проблемот со гревот не е решен сè додека најциничните и 
најтврдокорните грешници не се убедени за Божјата љубов и 
не признаат дека Тој е праведен. Можеби ќе треба да се случи 
голема катастрофа или нешто полошо за да го убедат некого, 

меѓутоа ужасните последици од грешниот начин на живот конечно ќе ги убедат сите дека Бог е 
праведен и правичен. Тогаш, и само тогаш, може на гревот и непослушноста безбедно да им биде 
ставен крај од 
Господа. 

 



5.   Дали всушност Бог ќе ги уништи непослушните? 
 
“Зашто ако Бог не ги поштеди ангелите кои згрешија, туку ги фрли 
во мрачните бездни и ги предаде да бидат чувани за суд.” 2. 
Петрово 2:4. “Сите зли ќе бидат уништени” Псалм 145:20. “Во 
пламенен оган, за да им се одмазди целосно на оние кои не Го 
познаваат Бог и кои не му се покоруваат на Евангелието на 
нашиот Господ Исус.” 2. Солунјаните 1:8.  

Answer: Без сомнение. Непослушните, вклучувајќи го ѓаволот и 
неговите ангели кои згрешија, ќе бидат уништени. Знаејќи дека ова е точно, време е да се отрфли 
сета нејаснотија во поглед на тоа што е право или погрешно. Би било подобро за луѓето да 
престанат да дозволуваат своите каприци и егоистични поими да ги водат и да внимаваат на 
Божјата голема книга. И подобро тоа да го направат сега – не преостанува многу време. 

6.   Јас сакам да бидат послушен на сите Божји правила. Како 
можам да бидам сигурен дека нема да пропуштам некое? 
 
“Посакајте и ќе ви се даде; побарајте и ќе најдете.” Матеј 7:7. 
“Проучувај за да се покажеш себеси одобрен пред Бога … кој 
правилно го образложува словото на вистината.” 2. Тимотеј 2:15. 
“Ако некој сака да ја исполнува Неговата волја, ќе знае дали е ова 
учење од Бог.” Јован 7:17. “Одете додека ја имате Светлината, за 
да не ве зафати темнината.” Јован 12:35. “Штом тие слушнаа за 
мене, тие ме послушаа.” Псалм 18:44.  

Answer: Бог не остава простор за сомневање. Тој ветува дека ќе 
ме заштити од заблудата и ќе ме води безбедно низ сета вистина 
доколку јас: (1) се молам сериозно за водство, (2) искрено го 

проучувам Божјиот збор, и (3) ја следам вистината тогаш кога ќе ми биде покажана. 

7.   Дали Бог ме смета за виновен за непочитување на Библиската 
вистина којашто никогаш не ми била јасна? 
 
“Да бевте слепи немаше да имате грев, ама сега велите: 'Гледаме' - 
затоа гревот ви останува.” Јован 9:41. “И така, кој знае да прави добро, а 
не го прави, чини грев.” Јаков 4:17. “Мојот народ гине заради недостиг на 
знаење; затоа што ти отфрли знаење, и Јас исто така ќе те отфрлам 
тебе.” Осија 4:6. “Барајте и ќе најдете.” Матеј 7:7.  

Answer: Доколку јас не сум имал можност да научам одредена библиска 
вистина, Бог не ме смета за одговорен, Меѓутоа Библијата учи дека јас 
сум одговорен на Бога за сета светлина (знаење за она што е правично) 
што ја имам и што можам да ја имам! Многу луѓе кои одбиваат или 
занемаруваат да проучуват и слушаат ќе бидат уништени од Бога затоа што тие го “отфрлиле 

знаењето.” Некој да се однесува како ној во овие премногу важни 
нешта е фатално. Моја е одговорноста вредно да трагам за 
вистината. 

8.   Но Бог не е толку специфичен за послушност во секое 
нешто и во мали детали, нели? 
 
“И тие луѓе, што излегоа од Египет... нема да ја видат земјата... 
зашто тие не Ме следеа целосно; освен Халев... и Исус, синот 
Навинов, зашто целосно го следеа Господа.” Броеви 32:11, 12. 
“Човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува 
од устата на Бог.” Матеј 4:4. “Вие сте Ми пријатели ако го вршите 
она што Јас го заповедам.” Јован 15:14.  



Answer: Навистина, Тој е специфичен. Божјиот народ во Стариот Завет го научил тоа по мачен 
пат. Оние кои излегоа од Египет за да одат кон ветената Хананска земја беа околу 603.550 на 
број. Од оваа група само двајца (Халев и Исус Навин) целосно го следеа Бога и само тие влегоа 
во Ханан. Останатите 603.548 умреа во пустината. Исус вели дека ние треба да живееме од 
“секој збор” од Библијата. Не постои ниту еден збор повеќе или еден збор помалку. Тие сите се 
важни. 

9.   Кога јас ќе откријам нова вистина, ќе чекам сите пречки 
да бидат отстранети за да ја прифатам. Ова е најдобро, 
нели? 
 
“Одете додека ја имате Светлината, за да нè ве зафати 
темнината.” Јован 12:35. “Побрзав и не се двоумам да ги 
држам Твоите заповеди.” Псалм 119:60. “Барајте го најпрвин 
Божјото царство и Неговата праведност, а сето друго ќе ви се 
додаде.” Матеј 6:33. “Штом тие слушнаа за мене, тие ме 
послушаа.” Псалм 18:44.  

Answer: Но, тогаш кога тебе ти е јасно за одредена библиска 
вистина, никогаш не е најдобро да се чека. Како факт, 
одложувањето е најопасна стапица на ѓаволот. Изгледа неопасно да се чека, меѓутоа Библијата 
учи дека се додека една личност не реагира веднаш на светлината, таа брзо се претвора во 
темнина. Пречките за послушноста не се отстранети додека ние стоиме и чекаме; наместо тоа 
тие вообичаено се зголемуваат по големина. Човекот му вели на Бога: “Отвори го патот и јас ќе 
одам напред.” Но Божјиот метод е токму спротивниот. Тој вели: “Ти тргни, и јас ќе го отворам 
патот.” 

10.   Но нели целосната послушност е невозможна за едно 
човечко битие? 
 
“За Бога сè е возможно.” Матеј 19:26. “Сè можам преку Христос, 
Кој ми дава сила.” Филипјаните 4:13. “Но, фала Му на Бога, Кој 
секогаш нè води во победа во Христос.” 2. Коринтјаните 2:14. “Кој 
пребива во Мене и Јас во него, тој дава многу плод; зашто без 
Мене не можете да сторите ништо.” Јован 15:5. “Ако Го барате и 
послушате, ќе ги јадете добрата земни.” Исаија 1:19.  

Answer: Никој од нас не може да биде послушен преку својата 
сила, меѓутоа преку Христа ние можеме и мораме. Сатаната, со 
цел да направи Божјите барања да изгледаат неразумни, ја 
измислил лагата дека 
послушноста е невозможна. 

11.   Што ќе се случи со една 
личност која своеволно и во знаење продолжува во 
непослушност? 
 
 
“Зашто, ако продолжиме да грешиме свесно, откако го 
примивме познавањето на вистината, нема веќе жртва за 
гревови, туку само страшно очекување на судот и жестината 
на огнот, што ќе ги проголта противниците.” Евреите 10:26,27. 
“Одете додека ја имате Светлината, за да нé ве зафати 
темнината. Зашто кој оди во темнина, не знае каде оди.” Јован 
12:35.  



Answer:  
Библијата не остава простор за сомнеж. Одговорот е трезвен и шокaнтен, но вистинит. Кога една 
личност ја отфрла вистината во знаење и продолжува во непослушност, светлината по некое 
време се гасне и тој е оставен во целосна темнина. Личноста која што ја отфрла вистината прима 
“силна измама” за да верува дека лагата е вистина (2. Солунјаните 2:11). Кога тоа се случува, тој 
е загубен од тој момент. 

12.   Јас мислев дека љубовта е поважна од послушноста. 
Дали е тоа така? 
 
“Исус во одговор му рече: “Ако некој Ме љуби, ќе го пази Моето 
Слово...Кој не Ме љуби, не ги држи Моите зборови.” Јован 
14:23,24. “Ова е Божјата љубов: да ги извршуваме Неговите 
заповеди, а Неговите заповеди не се мачни.” 1. Јованово 5:3.  

Answer: Не, не воопшто! Како факт, Библијата учи дека 
вистинската љубов кон Бога не може да постои без послушност. 
Ниту пак една личност може да биде целосно послушна без 
љубов. Ниту едно дете нема целосно да им биде послушно на 
своите родители без љубов. Вистинската љубов и послушност се 
како Сијамски близнаци. Ако се одвојат, тие умираат. 

13.   Но јас секогаш мислев дека 
вистинската слобода во Христа ме има 
ослободено од послушноста. Дали е тоа 
така? 
 
“Ако продолжите да го следите Моето 
слово… ќе ја знаете вистината, и вистината 
ќе ве ослободи.” “Секој што прави грев, роб 
му е на гревот.” Јован 8:31,32, 34. “Но Му 
благодарам на Бога, зашто вие, иако му 
бевте робови на гревот, му станавте 
послушни од сé срце на учењето на кое му 
се предадовте, и откако бевте ослободени 
од гревот, и станавте робови на 
праведноста.” Римјаните 6:17,18. “Ќе го 
пазам Твојот закон постојано и довека.” 
Псалм 119:44, 45.  

Answer: Не. Вистинската слобода доаѓа само од послушноста. 
Таа значи слобода “од гревот” (Римјаните 6:18), или 
непослушноста, која е кршење на Божјиот закон (1. Јованово 
3:4). Граѓаните кои му се послушни на законот имаат слобода. 
Непослушните се фатени и ја губат својата слобода. 
Слободата без послушност е како лажна слобода на балон кој 
лета или автомобил во движење без возач. Тоа води кон збрка 
и анархија. Вистинската христијанска слобода значи слобода 
од непослушноста. Непослушноста секогаш ја повредува 
личноста и води кон сурово робување на ѓаволот. 

14.   Кога јас верувам дека Бог побарува одредено нешто, 
дали треба да бидам послушен на тоа дури и ако не 
разбирам зошто Тој го бара тоа? 
 
“Послушај го те молам Господовиот глас и твојата душа ќе 
живее.” Еремија 38:20. “Оној кој се потпира на своето срце е 



неразумен.” Изреки 28:26. “Подобро е да се има доверба во Бога отколку да се надева на човек .” 
Псалм 118:8. “Но, како што е небото повисоко од земјата, така се и Моите патишта повисоки од 
вашите патишта, и мислите Мои повисоки од вашите мисли.” Исаија 55:9. “О, длабочино на 
богатства и на мудрост, и на Божјото знаење! Колку се недостапни Неговите судови и 
неиспитливи патиштата Негови! Зашто и кој ја запознал Господовата мисла?” Римјаните 11:33,34. 
“Јас ќе ги поведам по пат што тие не го знаат.” Исаија 42:16. “Ти ќе ми го покажеш патот на 
животот.” Псалм 16:11.  

Answer: Најнесомнено! Ние мораме на Бога да му оддадеме слава, затоа што во Неговата 
мудрост од нас бара некои нешта кои ние не ги разбираме. Добрите деца ги слушаат своите 
родители дури и кога причината за нивните заповеди не се јасни. Едноставна вера и доверба во 
Бога ќе причини ние да веруваме дека Тој знае што е најдобро за нас и дека никогаш нема да нé 
води на некоја погрешна патека. Неразумно е за нас, во нашето незнање, да го прашуваме 
Божјото водство, дури и кога можеби целосно не ги разбираме сите Негови причини. 

15.   Кој стои зад целата непослушност и зошто? 
 
“Кој чини грев, од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот.” “По ова 
се препознаваат Божјите чеда и ѓаволските чеда: секој што не чини 
праведност не е од Бога, ниту пак оној што не го љуби својот брат.” 1. 
Јованово 3:8, 10. Сатаната ... го мами целиот свет.” Откровение 12:9.  

Answer: Ѓаволот е одговорен. Тој знае дека сета непослушнот е грев и 
дека гревот донесува несреќа, трагедија и одвојување од Бога и на крајот 
уништување. Со огорчена омраза тој очајно се труди да ја води секоја 
личност кон непослушност. И ти си вовлечен во тоа. Ти мораш да се 
соочиш со фактите и да направиш одлука. Биди непослушен и биди 
загубен или прифати го Христа, биди послушен и биди спасен. Твојата 
одлука во врска со послушноста е одлука во поглед на Христа. Ти не 
можеш да го одвоиш Него од вистината, затоа што Тој вели: “Јас 
сум...вистината.” Јован 14:6. “Одберете овој ден кому ќе му служите.” 

Исус Навин 24:15. 

16.   Какво славно ветување во врска со едно супер чудо 
Библијата им дава на Божјите деца? 
 
“Оној Кој го започна доброто дело во вас, ќе го доврши до Денот на 
Христос Исус.” Филипјаните 1:6.  

Answer: Фала на Бога! Тој ветува дека како што сторил чудо за да 
нè доведе до ново раѓање, Тој исто така ќе продолжи да ги врши 
потребните чуда во нашите животи (како што радосно го следиме 
Него) сé додека сме безбедни во Неговото царство. 

17.   Ми донесува радост да знам дека Исус не само што им 
дава ново раѓање на оние кои го прифаќаат и го следат Него, 
но Тој исто така продолжува да ги работи потребните чуда во 

нивните животи сè додека тие не се безбедни во Неговото царство. Сакам во љубов да 
почнам да му бидам послушен на Христа и целосно да го следам од овој момент. 

Answer:  

 
 



Thought Questions 
1.   Дали некои од оние што навистина мислат дека се спасени ќе бидат загубени? (Matej 
7:21 )  

Да! Во Матеј 7:21-23 е јасно дека многумина што пророкуваат, изгонуваат демони и чинат многу 
чудни дела во Христовото име ќе бидат загубени и покрај тоа што тие ќе мислат дека се спасени. 
Христос кажа дека тие се загубени, затоа што не ја вршеа “волјата на Мојот Отец кој е на 
небесата.” Оние што одбиваат да му бидат послушни на Бога ќе завршат верувајќи во лага (2. 
Солунјаните 2:11,12) и така ќе мислат дека се спасени кога тие всушност се загубени.  

2.   Затоа што постои само еден правилен пат, што ќе се случи со искрените луѓе кои 
навистина мислат дека се во право, кога не се? (Јован 10:27 )  

Исус вели дека Тој ќе ги повика кон Неговиот вистински пат, и Неговите вистински овци ќе го 
слушнат и следат (Јован 10:16,27).  

3.   Зар не се доволни искреноста и ревноста? (Јован 4:23 )  

Не! Ние исто така мора да бидеме и правични! Апостолот Павле бил искрен и ревен кога ги 
прогонувал христијаните пред неговото обратување; меѓутоа тој исто така не бил во право за тоа 
(Дела 22:3, 4; 26:9-11).  

4.   Дали е научно невозможно Бог да го гледа секого во исто време? (Римјаните 1:22 )  

Истото се случи и во случајот на Потопот (никогаш претходно не заврнало – Битие 2:5, 6), меѓутоа 
се случило како и да е. Земањето во предвид на “научните” докази за непослушноста е омилена 
разонода на класата спомената во Римјаните 1:22, кои “наречувајќи се себеси мудри, станаа 
безумни.”  

5.   Што ќе се случи со оние луѓе кои немаат примено светлина? (Јован 1:9 )  

Библијата вели дека сите имаат примено некаков вид на светлина. “Тоа беше вистинската 
Светлина, која го осветлува секој човек кој доаѓа во светот.” Јован 1:9. Секоја личност ќе биде 
судена според тоа како ја следела светлината што и стоела на располагање. Дури и 
незнабошците имаат некој вид на светлина и го следат законот, според Римјаните 2:14, 15.  

6.   Јас побарав од Бога да ми да даде знак доколку Тој бара од мене да бидам послушен. 
Ова е безбедно, нели? (Матеј 12:39 )  

Не! Исус рекол: “Злото и прељубничкото поколение бара знак.” Матеј 12:39. Сите учења треба да 
бидат проверени со Библијата, и доколку се во хармонија со Божјиот Збор, треба да бидат 
прифатени и да се следат (Исаија 8:20; 2. Тимотеј 2:15). Луѓето што нема да ги прифатат јасните 
учења на Библијата, нема да бидат убедени ниту од знак. Како што рекол Исус: “'Ако не ги 
слушаат Мојсеј и пророците, нема да му веруваат ни на оној кој воскреснал од мртвите.” Лука 
16:31.  

7.   Стиховите од Евреите 10:26, 27 изгледа како да индицираат дека доколку една личност 
своеволно изврши еден грев во знаење, дека е загубена. Дали е тоа точно? (Евреите 10:26 )  

Не! На секого што ќе го исповеда таквиот грев ќе му биде простено. Библијата тука не зборува за 
еден поединечен акт или грев, туку за дрско продолжување во гревот и одбивање една личност 
да се предаде на Христа откако веќе знае подобро. Таквите акти го жалостат Светиот Дух 
(Ефесјаните 4:30) и го затврднува срцето на истата личност сè додека таа не е “дојдена до 
бесчувство” (Ефесјаните 4:19) и е загубена. Библијата вели: “Запази го твојот слуга од дрски 
гревови; нека тие немаат власт над мене. Тогаш ќе бидам непорочен, јас ќе бидам невин од 



големо беззаконие.” Псалм 19:13.  

8.   Дали една личност треба да биде образувана за да ја разбере Библијата? (Исаија 29:12 )  

Не! Дури и наједноставните можат да ја разберат, доколку му се предадат на Бога (Псалм 19:7; 
119:130; Матеј 11:25).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Ќе бидат спасени луѓето кои (1) 
___   Изгонуваат ѓаволи во Христово име.  
___   Тврдат дека го сакаат Христа.  
___   Го прифатат Бога и нему му бидат послушни.  
 
2.   Кои три од следните нешта ме прават сигурен за примање на целосната вистина (3) 
___   Прашам својот психијатар.  
___   Да се молам за светлина.  
___   Да чинам како што мојот проповедник (свештеник) вели.  
___   Давам многу дарови во црквата.  
___   Казнувам себеси.  
___   Примам подобро образование.  
___   Да барам знак од Бога.  
___   Проучувам Библијата.  
___   Ја следам вистината која сега ја разбирам.  
 
3.   Бог ме смета одговорен за (1) 
___   Она што мојот проповедник вели да го чинам.  
___   Следењето на моите родители по нивните стапки.  
___   Вистината која ја имам и можам да ја имам.  
 
4.   Кога ќе примам нова светлина, Јас треба да (1) 
___   Ја игнорирам.  
___   Чекам додека се чувствувам импресиониран да ја прифатам.  
___   Ја прифатам и и бидам веднаш послушен.  
 
5.   Целосната послушност кон Божјите заповеди е (1) 
___   Невозможно под сите околности.  
___   Легализам и потекнува од ѓаволот.  
___   Можна само преку Христа.  
 
6.   Намерната непослушност (1) 
___   Води кон темнина и вечно уништување.  
___   Е во ред за ревните црквени работници.  
___   Е прогледана од Бога доколку јас сум тврдоглав.  
 
7.   Вистинска љубов за Бога (1) 
___   Е подобра од послушноста.  
___   Чини послушноста да не биде неопходна.  
___   Причинува јас во среќа да сум му Нему послушен.  
 
8.   Вистинска христијанска слобода значи (1) 
___   Право да чинам како што јас сакам во сите нешта.  
___   Право да се биде непослушен на Бога.  
___   Слобода од непослушноста и ропството на ѓаволот.  
 
9.   Кога одредена точка од вистината ми стане јасна но јас не сфаќам зошто Бог го бара тоа 



од мене, јас треба да (1) 
___   Чекам додека причината стане јасна.  
___   Ја отфрлам таа точка на вистината.  
___   Ја прифатам и бидам послушен на Божјиот збор.  
 
10.   Кој е одговорен за сета непослушност? (1) 
___   Владата.  
___   Моите родители кои ме воспитале погрешно.  
___   Ѓаволот.  
 
11.   Зошто послушноста е неопходна? (1) 
___   Затоа што Бог е поголем од мене и јас се плашам од Него.  
___   За Бог да не се разгневи.  
___   Затоа што јас го љубам Бога и сакам да ги следам Неговите правила за христијанското 
однесување.  
 
12.   Зошто Бог не ги уништи грешниците токму сега? (1) 
___   Тој се плаши да го стори тоа.  
___   Тој ужива да гледа како злото се наголемува.  
___   Тој чека додека сите се целосно убедени за Неговата љубов и праведност.  

 

    

  



Кој-е-антихристот?  

 
 
 

  Кој е Антихристот? Зла алијанса или злотворна индивидуа? 
Некои велат дека неговото појавување ќе се случи во иднина. 
Други велат дека тој се појавил одамна во времето на стариот 
Рим. Меѓутоа, Библијата вели дека тој е жив денес! 
Библиските пророштва учат дека антихрист силата ќе одигра 
клучна улога во завршните настани на земната историја. Дали 
ти знаеш кој е тој? Дали си сигурен? Треба да бидеш, затоа 
што не можеш да ги разбереш настаните на последните 
денови доколку не знаеш која е оваа зла сила. Биди подготвен 
за една од најинтересните лекции до сега!  
 
Оваа лекција, базирана на книгата на пророкот Даниел 7 
глава, јасно и непогрешливо го индентификува Антихристот. 
Идните лекции ќе откријат детали за некои од неговите 
активности што имаат светски глас. Моли се за Божјо водство 
кога ќе го проучуваш овој важен предмет. Исто така прочитај ја 
и седмата глава од книгата на пророкот Даниел пред да ја 
проучуваш оваа лекција.  

1.   Како што почнува главата, Даниел гледа четири ѕверови како излегуваат од морето. 
Што претставува ѕвер во пророштвото? Што претставува пак морето? 
 
“Четвртиот ѕвер го означува четвртото царство што ќе постои на земјата.” Даниел 7:23. “Водите 
што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓе, толпи, народи и јазици.” Откровение 17:15.  

Answer: Ѕверовите претставуваат царства или нации. Водите претставуваат луѓе или големи 
популации. 

2.   Четирите ѕверови од Даниел 7 претставуваат четири 
светски царства (стихови 17,18). Вавилон, првото царство 
(Даниел 2:38,39), е претставено како лав во Даниел 7:4. (Види 
исто Еремија 4:7; 50:17,43,44) Што претставуваат “лавовските 
крилја”? Што претставуваат “четирите ветрови” во вториот 
стих? 
 
“Ќе испрати Господ против тебе народ од далеку, од крајот на 
земјата; кој ќе долета брзо како орел.” Второзаконие 28:49. “ Така 
вели Господ Саваот,...голем виор ќе се подигне од краиштата 
земни. Во оној ден ќе има поразени од Господа од едниот крај на 

земјата до другиот.” Еремија 25:32, 33.  

Answer: Орелските крилја претставуваат брзина. (Види исто Еремија 4:13; Авакум 1:6-9.) 
Ветровите претставуваат судир, вознемиреност, збрка и уништување. (Види исто Откровение 7:1-
3.) 

3.   Кое царство е претставено со мечката (Даниел 7:5)? Што 
симболизираат трите ребра во неговата уста? 

Answer: Прочитај ја 8 глава од Даниел. Забележи дека ѕверовите 
од 8 глава парираат со оние во 7 глава. Даниел 8:20 специфично 
ја именува Медо-Персија како царство кое му претстои на 
косестиот овен или Грција, според 21 стих. Второто светско 



царство е истата сила како и мечката од Даниел 7 глава. Империјата била составена од две групи 
на луѓе. Медијците се појавија први (претставени во Даниел 7:5 како мечката која стоела на 
едната страна) меѓутоа Персијците станале посилни (претставени во Даниел 8:3 преку вторниот 
рог на овенот што стана “повисок”) Трите ребра ги претставуваат трите водечки сили покорени од 
Медо-Персија: 
Лидија, Вавилон и Египет. 

4.   Грција, третото царство (Даниел 8:21), е претставено 
како леопард со четири крилја и четири глави (Даниел 
7:6). Што претставуваат главите? Што претставуваат 
четирите крилја? 

Answer: Четирите главите претставуваат четири царства во 
кои империјата на Алексадар Македонски била поделена кога 
тој починал. Четирите генерали што биле глави на тие 
региони беа: Касандар, Лисимах, Птолемеј и Селеук. 
Четирите крилја (наместо две како кај лавот) ја претставува 

супер брзината, што е вистина за освојувањата на Александар (Еремија 4:11-13). 

5.   Римската империја, четвртото светско царство, е претставено 
од ужасен ѕвер со железни заби и десет рогови (Даниел 7:7). Што 
претставуваат роговите? 

Answer: Десетте рогови ги претставуваат десетте цареви или 
царства во кои паганскиот Рим своевремено се поделил (Даниел 
7:24). (Овие 10 царства се исти со 10-те прсти на ногата од ликот 
опишан во Даниел 2:41-44). Варварските племиња пустошеле низ 
Римската империја и отсекувале делови од земјата за своите народи. 
Седум од тие десет племиња се развиле во земји од сегашната 
западна Европа, додека три биле искоренети и уништени. Следната секција ќе зборува за тие 
царства што биле искоренети.. 
 
Визиготи—Шпанија 
Англо-Саксонци--Англија 
Франки--Франција 
Алемани--Германија 
Бургунди—Швајцарија 
Ломбарди--Италија 
Суеви--Португалија 
Херули--Искоренети 
Остроготи--Искоренети 

Вандали--Искоренети 

6.   Во пророштвото од Даниел 7 глава, што се случува 
следно? 
 
“Ги гледав тие рогови, и ете, меѓу нив се појави уште еден 
мал рог, а три од првите рогови беа со корен, истргнати пред 
него, на тој рог имаше очи, како човечки очи, и уста што 
зборува надуено.” Даниел 7:8.  

Answer: “Малиот рог” се појавува потоа. Ние мораме да го 
идентификуваме внимателно затоа што Бог зема повеќе 
место да го опише отколку сите четири царства заедно. 

Зошто? Затоа што библиските карактеристики го индентификуваат како антихрист од 
пророштвото и историјата. Не смее да има грешка во неговото идентификување. 



7.   Постојат ли некои јасни точки за препознавање? 

Answer: Да. Бог ни дава девет карактеристики на Антихристот од 
Даниел 7 глава како ние би биле извесни во неговиот идентитет. И 
покрај тоа што за некои луѓе овие вистини од Божјиот Збор се 
болни, ние мораме да бидеме доволно вистинољубиви да ги 
прифатиме како Негова откриена волја. Да откриеме сега кои се 
Исусовите девет точки: 
 
A. “Малиот рог” или царство “се појави меѓу нив” – десетте рогови 
што ги претставуваат царствата на западна Европа (Даниел 7:8). 
Според ова би тоа требало да тоа биде малечко царство некаде во 
западна Европа. 
 
Б. Тоа ќе има човек за свој водач кој ќе зборува во негово име 
(Даниел 7:8).  
 
В. Ќе искорени или откорне три царства (Даниел 7:8).  
 
Г. Ќе биде “поинакво” или различно од другите 10 царства (Даниел 7:24).  
 
Д. Ќе направи војна и ќе ги “угнетува” или прогонува светиите (Даниел 7:21,25).  
 
Ѓ. Ќе изникне од паганската Римска империја - четвртото светско царство (Даниел 7:7, 8).  
 
Е. Божјиот народ (светиите) ќе бидат “дадени во неговата рака” за “време, времиња и половина 
време” (Даниел 7:25).  
 
Ж. Ќе “зборува големи зборови против Бога” и ќе хули на Него (Даниел 7:25). Во Откровение 13:5, 
Библијата вели дека истата сила зборува “големи нешта и богохулства.” 
 
З. Ќе “помисли да ги промени времињата и законите.” Даниел 7:25. 
 
Не заборавај дека овие идентификациони точки доаѓаат директно од Библијата. Тие не се само 
мислење на некој човек или шпекулација. Историчарите брзо би ти кажале која сила е тука 
опишана. Овие точки можат да одговараат само на една сила – папството. Но со цел да бидеме 
сигурни, ајде внимателно да ги испитаме сите девет точки, една по една. Не смее да се остави 

простор за сомневање. 

8.   Дали папството одговара на описот на тие точки? 

Answer: Да, одговара на секоја точка совршено. Погледнете ги 
следниве точки подолу. 
 
A. Се “појави меѓу” десетте царсва на западна Европа.  
Географската локација на папската сила била во Рим, Италија – 
срцето на територијата на западна Европа. 
 
Б. Ќе има човек за свој водач кој ќе зборува во негово име. 

Папството одговара на оваа идентификувачки знак, затоа што има за свој водач човек (папа) кој 
зборува во негово име. 
 
В. Ќе искорени или откорне три царства. 
Императорите на западна Европа главно биле католици и го поддржале папството во неговиот 
развиток и авторитет. Како и да е, три аријански царства не го поддржале папството – Вандалите, 
Херулите и Остроготите, така што католичките императори одлучиле дека тие мора да бидат 
покорени или уништени. Еве како Д-р. Марвин Максвел, теолог и историчар, ги опишал 
последователните настани во првата книга, 129 страна, на неговата книга God Cares: 
“Католичкиот император Зенон (474-491) договорил примирје со Остроготите во 487 што 



резултирал со истребување на Херулите во 493. Католичкиот императот Јустинијан (527-565) ги 
уништил Вандалите во 534 и значајно ја скршил силата на Остроготите во 538. Така трите рогови 
на Даниел – Херулите, Вандалите и Остроготите – “биле искорнати од корените.” Не е тешко да 
се препознае дека папството одговора на ова опишување. 
 
Г. Ќе биде “поинакво” или различно од другите царства. 
Папството јасно одговара на ова опишување исто така. Тоа се појавило на сцената како верска 
сила и било целосно поинакво од световната природа на другите 10 царства. 
 
Д. Ќе направи војна и ќе ги прогонува светиите.  
Добро е познат фактот дека црквата прогонувала. Папството јасно признава дека така чинело и 
во многу записи се потврдува тоа. Дури и конзервативните историчари тврдат дека црквата 
веројатно уништила најмалку 50 милиони луѓе заради верски причини. Ние ќе цитираме од два 
извора: 
 
1. “Дека црквата од Рим има пролеано повеќе невина крв отколку било која друга институција која 
постоела меѓу човештвото, нема да биде порекнато од ниту еден протестант кој има доследно 
познавање на историјата.”1 
 
2. Во Историјата на Шпанската инквизиција, Д. Иван Антонио Лоренте ги дава следните бројки 
само од Шпанската инквизиција: 

 31.912 личности биле осудени и погубени во оган.  
 241.450 личности биле осудени на тешки казни.  

Ѓ. Ќе се појави од четвртото железно царство – паганската Римска империја. 
Ќе цитираме два авторитетни извори на оваа точка: 
1. “Моќната католичка црква беше нешто повеќе отколку крстената Римска Империја...главниот 
град на старата Римска империја стана главен град на Христијанската империја. Канцеларијата 
на Понтифекс Максимус беше продолжена со таа на папата.” 2 
2. “Сите римски елементи што варварите и Аријаните ги оставија...(дојде) под заштита на 
бископот од Рим, кој беше главната личност по исчезнувањето на императорот. Римската црква 
на својот пат се втурна себеси на местото на светската римска империја, на којашто тоа е 
продолжување.” 3 Така уште еднаш, оваа точка одговара на папството. 
 
Ж. Божјиот народ (светиите) ќе бидат “дадени во неговата рака” за “време и времиња и 
половина време.” Даниел 7:25. 
Неколку нешта е потребно да се објаснат во врска со оваа точка: 
1. Време е една година, времиња претставува две години и половина време е половина година. 
The Amplified Bible тоа го преведува: “Три и пол години.”. The Amplified Bible го преведува како: 
"Three and one-half years." 4 
2. Овој ист период е споменат седум пати (Даниел 7:25; 12:7; Откровение 11:2,3;12:6,14;13:5) во 
книгите на Даниел и Откровение: три пати како време, времиња и половина време; два пати како 
42 месеци; и два пати како 1260 денови. Врз основа на календар со месец од 30 дена користен од 
Евреите, овие временски периоди се еднакви во износ на време: 
3 ½ години = 42 месеци = 1260 дена.  
3. Еден пророчки ден одговара на една буквална година (Езекиел 4:6; Броеви 14:34). 
4. Така, малиот рог (Антихристот) требаше да има власт над светиите за 1260 пророчки денови 
или 1260 буквални години. 
5. Владеењето на папството започнало во 538 година кога последното од трите Аријански 
царства кои се спротивставувале на папството било уништено. Неговото владеење продолжило 
сè до 1798 кога генералот на Наполеон, Бертие, го земал папата како пленик со надеж да го 
уништи папата Пио VI и политичката, световна сила на папството. Тоа било смртна казна за 
папството, но раната ќе започне да се исцелува и таа продожува да се исцелува и денес. 
6. Овој ист период на прогонство е споменат во Матеј 24:21 како најлош период на прогонство кој 
Божјиот народ некогаш ќе го доживее. Дваесет и вториот стих ни кажува дека тоа било толку 
разорно што ниту една душа не би преживеала ако Бог не го скратил тоа време. Меѓутоа Бог го 
скратил. Прогонството завршило долго пред папата да биде земен како пленик во 1798 година. 
Јасно е да се види дека папството исто така одговора на оваа точка. 



 
З. Ќе зборува “големи зборови” на богохулство “против Сèмоќниот.”  
Богохулството има две дефиниции во Библијата: 
1. Тврдење за власт на простување на гревови (Лука 5:21). 
2. Тврдење да се биде Бог (Јован 10:33). 
 
Дали оваа точка одговара за папството? Да! Прво да ја погледнеме евиденцијата за тврдењето 
дека тоа простува гревови: “Дали свештеникот навистина простува гревови, или тој само објавува 
дека тие се простени? Свештеникот вистински и навистина простува гревови со силата што му е 
нему дадена од Христа.” 5 Папството понатаму го поткопува Христа поставувајќи систем на 
исповедање на земен свештеник, така одминувајќи го Христа, нашиот Првосвештеник (Евреите 
3:1;8:1,2) и единствен Посредник (1. Тимотеј 2:5). 
 
Да ја погледаме сега евиденцијата за тоа дека тие тврдат дека се Бог: “Ние (папите) го држиме на 
земјата местото на Семоќниот Бог.” 6 Еве уште едно: “Папата не е само претставник на Исуса 
Христа, туку и самиот Исус Христос, скриен под пердето на плотта.” 7 
 
Јасно е исто така дека оваа точка одговара на папството.. 

Ѕ. Ќе “помислува да ги менува времињата и законите.”  
Во една идна лекција ќе се занимаваме со “времињата” од 
оваа точка. Тоа е важна точка за која е потребна посебно 
разгледување. Меѓутоа, што е со менување на “законите”? 
The Amplified Bible зборот “законите” го преведува како 
“законот.” Ова посочува кон менување на Божјиот закон. Се 
разбира дека никој не може навистина да го промени, но 
дали папството се обидело да го направи тоа? Одговорот е 
“да.” 
 
Во своите катехизми, папството ја изоставило втората 
заповед која забранува обожување на ликови и ја има 
скратено четвртата заповед од 94 збора на осум и ја има 
поделено десетата заповед на две заповеди. Нема сомнеж 
дека малиот рог од Даниел 7. глава (Антихристот) е 
папството. Ниту една друга организација не може да 
одговора на овие девет точки. И ова не е ново учење. Секој 
Реформатор од времето на Реформацијата, без исклучок, 
зборувал дека папството е Антихрист. 8 
 
Зборови од грижа и загриженост 
За некои да не мислат дека ние ги напаѓаме браќата христијани со тоа што го идентификуваме 
малиот рог, ве молиме имајте на ум дека пророштвото е насочено кон системот, а не кон 
поединци. Постојат искрени, посветени христијани во сите цркви, вклучувајќи ја и католичката 
вера. Седмата глава од Даниел едноставно е порака за суд и поправање на една голема верска 
институција која компромитира со паганството, како и многу други цркви кои се појавиле по неа. 
 
Пророштвото открива недостатоци во сите вери 
Други пророчки точки откриваат мани на протестантите и Евреите. Бог има Свој вистински народ 
во сите религии. Неговиот вистинки народ (без оглед на тоа од која вера) секогаш понизно ќе ги 
прифати корекциите од Господа и нема да ги затворат своите уши и срца против Него 
самобранејќи се. Ние треба да бидеме бладарни што Божјиот збор зборува така искрено за секој 
предмет. 
 
1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, p. 
40. 
22 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, pp. 148, 149. 
3 Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), pp. 269, 270. 
4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962. 
5 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & 

 
Библијата кажува дека 
Антихристот ќе се обиде 
да го промени Божјиот 
закон.  



Fauss, 1924), p. 279. 
6 Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom" (dated June 20, 1894) trans. in the 
Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304. 
7 Catholic National, July 1895. 
8 R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, p. 137. 
9.   Не ли требаше Даниел да ја запечати книгата сè до 
“времето на крајот” (Даниел 12:4)? Кога пророштвата на 
Даниел ќе бидат отворени за нашето разбирање? 

Answer: Во Даниел 12:4, на пророкот му беше кажано да 
запечати делови од книгата сè до “времето на крајот.” Во 6. 
стих еден ангелски глас запрашал, “Кога ќе биде крајот на 
овие чудесни работи?” 7. стих вели: “Ќе се изврши на крајот на 
времето, времињата и половината време.” Ангелот го уверил 
Даниел дека делот од книгата која се занимава со 
пророштвата на последното време ќе биде отворено на крајот 
на периодот од 1260 години на папската власт која како што 
откривме во оваа лекција е во 1798 година. Така времето на 
крајот започнало во 1798 година. Очигледно, книгата на 
пророкот Даниел содржи клучни пораки од небото за нас 
денес. Ние мораме да ја разбереме неа. 

10.   Многу христијани денес за жал погрешно се 
информирани во поглед на Антихристот. Да се верува 
невистина во врска со Антихристот може лесно да 
предизвика една личност да биде измамена и загубена. Што 
треба една личност да прави кога се среќава со нови 
библиски учења? 
 
“Беријците беа поблагородни од оние во Солун, зашто го примија 
Словото сосема подготвено, и секој ден го проучуваа Писмото 
дали е така.” Дела 17:11.  

Answer: Кога некој се соочува со ново библиско учење, 
единствена сигурност е тоа да се спореди со Библијата за да се 

види дали е во хармонија со Божјиот Збор. 

11.   Јас имам желба да го следам Христа таму каде што Тој ќе ме 
води, и покрај тоа што некогаш тоа може да биде болно. 
 
 
Завршни забелешки 
 
Многу важни пророштва од библиските книги на Даниел и Откровение 
ќе бидат разгледани во следните лекции. Бог ги дал тие пророштва 
за да: 
 
A. Ги открие завршните настани на земната историја. 
Б. Ги идентификува учесниците во завршната фаза на битката 
помеѓу Христа и сатаната. 
В. Јасно ги открие злите планови на сатаната со кои сака сите да нè 
фати во стапица и да нè уништи. 
Г. Ја претставува сигурноста и љубовта на судот; Божјите светии ќе 
бидат оправдани!  
Д. Го воздига Христа – Неговото спасение, љубов, моќ, милост и 
правда.  
 



Главните партиципанти ќе се појават повеќе пати 
Главните партиципанти во завршната војна помеѓу Исус и сатаната ќе се појават повеќе пати во 
овие пророштва. Тие се: Исус, сатаната, Соединетите Држави, папството, протестантизмот и 
спиритизмот. Исус ја повторува и разјаснува својата пораката од пророците за Неговото 
предупредување поттикнато од љубовта да биде извесно и заштитата да дојде преку јасноста и 
извесноста.  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Јас секогаш мислев дека Антихристот е личност попрво отколку организација. Дали сум 
во право? (Даниел 7:8 )  

Антихристот е организација – папството. Зборовите “очи како на човек” во Даниел 7:8, посочуваат 
на водач. Откровение 13:18 зборува за човек со број којшто е вовлечен. Во Даниел 8 глава, 
Грција е претставена како јарец а нејзниот водач, Александар Македонски е претставен како рог. 
Истото е вистина и за Антихристот. Организацијата е папството. Папата е негов репрезент. 
Пророштвото од Даниел 7 глава не вели дека католиците не се христијани. Постојат многу полни 
со љубов, христијани католици. Системот е наречен Антихрист затоа што ја има узурпирано 
Христовата власт и се обидел да го промени Неговиот закон.  

2.   Дали е мудро или христијански да се изгласуваат закони за да се наметне 
христијанството? (Исус Навин 24:15 )  

Не. Библијата е јасна дека сите треба да имаат слобода да одберат во која насока тие посакуваат 
да одат кога се работи за совеста (Исус Навин 24:15), дури и ако се одлучат да се одречат од 
Бога и бидат атеисти. Бог дозволил Адам и Ева да одберат да бидат непослушни и покрај тоа што 
тоа ги повреди и нив и Него. Присилно служење не е прифатливо за Бога. Присилено обожување 
е начин на кој работи ѓаволот. Божјиот начин е убедување по пат на љубов. Историјата покажува 
дека секогаш кога црквата изгласувала закони за да ги наметне своите верувања, следеле 
прогонство и убиство на другите. Ова е лекција која ние треба да ја научиме од средновековната 
историја на малиот рог.  

3.   Можеби јас имам погрешно разбрано, меѓутоа мојот концепт отсекогаш бил дека 
Антихристот ќе биде една зло битие што отворено ќе му се спротивставува на Бога. Дали е 
исправен овој концепт? (1. Јованово 4:3 )  

Ние обично сметаме дека зборот “анти” значи “против”. Но во зборот “Антихрист” тоа значи “на 
местото од” или “наместо”. Антихристот е виновен за тоа што на себеси ги презема екслузивните 
права што му припаѓаат на Бога. Тој тврди: 
A. Неговите свештеници можат да простуваат гревови што е можно само за Бога (Лука 5:21). 
Б. Дека го има променето Божјиот закон исфрлувајќи ја втората заповед (за поклонувањето на 
ликови) и поделувајќи ја десетата во два дела. Божјиот закон не може да се менува (Матеј 5:18). 
В. Дека папата е Бог на земјата. 
 
Сатанскиот првобитен план 
Сатанскиот првобитен план (на небото) бил да ја превзеmе Божјата положба и власт. Неговата 
цел била да го истера Бога и да владее на Неговото место. (види Лекција 2) Кога сатаната бил 
исфрлен од небото, неговата цел не се променила туку засилила. Низ вековите тој настојувал 
(користејќи разни луѓе) да го обезвреди Бога и да ја превземе Неговата положба.  
 
Антихристот изгледа како да е духовен 
Сатаната натојува да го замени Бога во овие последни денови измамувајќи ги луѓето да го следат 
Антихристот, кој наизглед е духовен и свет. Главната цел на пророштвата на Даниел и 
Откровение е да се изложат стапиците на сатаната и неговите стратегии и да ги води луѓето да се 
усидрат во Христа и во Неговиот Збор за безбедност.  



 
Антихристот ќе измами мнозина 
Повеќето луѓе ќе го следат Антихристот (Откровение 13:3), мислејќи дека го следат Христа. Само 
избраните ќе бидат безбедни (Матеј 24:23, 24) Тие ќе бидат безбедни, затоа што тие го 
испитуваат секое духовно учење и учител со Библијата (Исаија 8:20). Верските измами денес се 
насекаде присутни. Ние не можеме да бидеме премногу внимателни  

4.   Нели Библијата вели во 1. Јованово 2:18-22 дека постојат многу антихристи? (1. 
Јованово 2:18 )  

Да, постоеле многу антихристи низ историјата кои работеле против царството Божје. Како и да е, 
постои само една организација која специфично ги исполнува сите карактеристики на 
Антихристот. Во Даниел 7 и 8 глава и во Откровение 13, ќе најдаш најмалку 10 идентификациони 
обележја на Антихристот. Овие 10 идентификациони обележја можат да бидат исполнети од само 
една институција, папството.  

5.   Во пророштвото, дали симболот “ѕвер” значи “ѕверски” карактеристики? (Откровение 
13:1 )  

Не, воопшто. Бог се користи со симболот на ѕвер за да означи владетел, нација, влада или 
царство. Тоа е Негов начин на опишување на владите во пророштвото. Ние тоа го правиме на ист 
начин до некој степен. Ние ја имаме опишано Русија како мечка, а Соединетите Држави како орел 
итн. Симболот “ѕвер” не е понижувачки збор кажан без респект. Тоа е синоним со “животно” или 
“создание.” Дури и Христос е опишан како Јагне од Јован Крстителот (Јован 1:29) и апостолот 
Јован (Откровение 5:6,9,12,13). Поимот “ѕвер” е користен од Бог за нам да ни даде порака за 
нациите и водачите, добри и зли.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Кои четири светски царства се претставени преку ѕверови во Даниел 7 глава? (4) 
___   Шведска.  
___   Египет.  
___   Грција.  
___   Кина.  
___   Медо-Персија.  
___   Јапонија.  
___   Вавилон.  
___   Ирак.  
___   Рим.  
 
2.   Во Библиските пророшта, ѕверот претставува (1) 
___   Компјутер.  
___   Царство или нација.  
___   Создание или вонземјанин.  
 
3.   Десетте рога на ужасниот ѕвер претставуваат (1) 
___   Десет години.  
___   Десет посебни градови.  
___   Ангели.  
___   Блага.  
___   Десетте царства на кои Рим своевремено се поделил.  
 
4.   Колку племиња или нации биле “искорнати” од малиот рог? (1) 
___   Осум.  
___   Еден.  



___   Шест.  
___   Три.  
 
5.   Малиот рог или Антихристот претставува (1) 
___   Еден од генералите на Вавилон.  
___   Зол владетел од времето на стариот пагански Рим.  
___   Зла сила која ќе се подигне по второто Христово доаѓање.  
___   Атеизмот.  
___   Папството.  
 
6.   Штиклирај го она што е точно за малиот рог (Антихрист) од следната листа: (3) 
___   Дојде од Египет.  
___   Ќе го прогонува Божјиот народ.  
___   Се подигна веднаш откако Вавилот падна.  
___   Зборува големи нешта против Бога.  
___   Се обиде да го промени Божјиот закон.  
 
7.   Во пророштвото, “време, времиња и половина време” е симбол на (1) 
___   Три и пол буквални дена.  
___   42 години.  
___   1260 буквални години.  
 
8.   Кога започна “последното времето”? (1) 
___   31 година.  
___   1991 година.  
___   588 година.  
___   1798 година.  
 
9.   Антихрист силата е организација, а не личност (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
10.   Антихристот постои денес. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
11.   Бог дозволува вистинското обожување да се присили со закон. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
12.   Запленувањето на папата од страна на генералот Бертие само му задало рана на 
папството. Неговата смртоносна рана почнала да се исцелува и продолжува да се 
исцелува и до ден денес (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
13.   Кои од следните нешта се неопходни за духовна безбедност на Божјиот народ во овие 
последни денови? (1) 
___   Научи да проповедаш.  
___   Да се молиш многу во јавност.  
___   Да се проверува секое верско учење со Библијата.  

 

    

  



Ангелски-пораки-од-вселената.  

 
 
 

  Ангелите се вистински! Понекогаш наречени херувими или 
серафими, овие моќни службени духови се појавуваат низ 
целата библиска историја. Честопати се среќаваат како им 
помагаат и ги водат Божјите избраници, а понекогаш и како го 
казнуваат злото - но една од нивните најважни задачи е да ги 
откријат и разјаснат пророштвата. Дали знаете дека Бог 
испратил посебна порака преку своите ангели до 
вознемирените и притиснати луѓе во овој стресен свет? Во 
Откровение 14 глава, Бог ни открива застрашувачки пораки за 
последното време симболички претставени преку три ангела 
што летаат. Овие пораки се толку важни што веднаш по 
нивното исполнување, Исус се враќа! Оваа лекција ќе ви 
разјасни многу нешта, а во следните осум лекции ќе се 
запознаете и подетално околу содржината на овие пораки. 
Божјите пораки од Откровение 14 глава се лично за вас!  

1.   Зошто го проучуваме Откровението? Зар оваа книга не е 
запечатена? 

Answer: Постојат шест основни причини зошто треба да се проучува 
Откровението: 
 
A. Тоа никогаш не било запечатено (Откровение 22:10). Во книгата 
на Откровение е прикажана големата долговековна борба помеѓу 
Христа и сатаната, и неговата стратегија и планови што ги 
разработува посебно за во последните дни. Сатаната не може толку 
лесно да ги фати во стапица оние кои предвреме се запознаени со 
неговите измами и заблуди, токму затоа нему му одговара луѓето да 
веруваат дека Откровението е запечатено. 
 
Б. Самото име "Откровение" значи "откривање", "отворање"--целосно спротивно од 
запечатување. Тоа од секогаш е широко отворено. 
 
В. Откровението е Исусова книга на еден посебен начин. Започнува со зборовите: 
"Откровението на Исус Христос". Дури дава и прекрасна слика за Него во Откровение 1:13-16. 
Ниту една друга книга во Библијата не го открива Исуса и Неговите совети за последните денови, 
плановите за Неговата работа и за работата на Неговиот народ како што тоа го прави 
Откровението. 
 
Г. Откровението е пред сè напишано за луѓето што живеат во наши денови непосредно пред 
второто Христово доаѓање (Откровение 1:1-3; 3:11; 22:6,7,12,20). 
 
Д. Посебен благослов е изречен над оние кои го читаат Откровението и ги слушаат советите 
напишани во него (Откровение 1:3; 22:7). 
 
Ѓ. Откровението го опишува Божјиот народ на последното време во неверојатно чисто 
светло. Просто ја оживува Библијата посебно тогаш кога ќе започнат да се случуваат последните 
настани опишани во Откровението. Исто така прецизно кажува што мора да проповеда Божјата 
црква во овие последни денови (Откровение 14:6-14). Оваа лекција ќе ви даде еден преглед на 
тоа проповедање за да можете да го препознаете кога ќе го слушнете. 
 



Забелешка: Пред да продолжите со понатамошно проучување на оваа лекција ве молиме 
отворете ја својата Библија и прочитајте Откровение 14:6-14. 

2.   Господ и дал налог на Својата црква да го проповеда 
евангелието на секого (Марко 16:15). На кој начин Бог ја 
симболизира оваа света работа во книгата на Откровение? 
 
"Видов и друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно 
Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата... 
Дојде и втор ангел по него, велејќи... И трет ангел дојде по него, 
велејќи со силен глас..." Откровение 14:6-9.  

Answer: Зборот "ангел" значи "весник", затоа е сосема на место 
што Бог користи три ангели за да го симболизира 
проповедањето на Своето евангелие за последните денови. Бог 
симболички користи ангели за да нè потсети дека објавата на 
овие пораки ќе биде пропратена со 
натприродна сила. 

3.   Кои две важни точки ни ги открива Откровение 14:6 во врска со 
Божјата порака за последното време? 
 
"Видов и друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно Евангелие, за да 
им го проповеда на жителите на земјата, на секој народ, племе, јазик и род." 
Откровение 14:6.  

Answer: Двете важни точки се: (1) дека станува збор за “вечното Евангелие” и (2) дека треба да 
им биде проповедано на сите жители на земјата. Тро-ангелската порака јасно покажува дека 
луѓето се спасуваат само со вера и прифаќање на Исуса (Дела 4:12; Марко 10:26,27). Бидејќи не 
постои друг начин на спасение, злобно е да се тврди дека сепак постои.  
 
Сатански фалсификати 
Покрај многуте сатански фалсификати, едни од најуспешните се: (1) спасение со дела, и (2) 
спасение во гревот. Овие два фалсификата се откриени во тројната ангелска порака. Мнозина 
несвесно, ги прифатиле овие погрешни учења и се обидуваат да го изградат своето спасение врз 
нивна основа, што е едноставно невозможно. Мораме исто така да споменеме дека никој во 
суштина вистински не го проповеда Христовото евангелие за последното време без да ја вклучи 

тројната ангелска вест. 

4.   Кои три јасно воочливи точки ги покрива првата 
ангелска вест? 
 
"Тој изговори со силен глас: ‘Бојте се од Бога и подајте Му 
слава, зашто дојде часот на Неговиот суд, и поклонете Му се 
на Оној Кој ги создаде небото и земјата, морето и водните 
извори.’" Откровение 14:7.  

Answer:  
A. Бој се од Бога. Ова значи дека треба да имаме почит кон 
Бога и да гледаме на Него со љубов, доверба, респект - желни 
да ги послушаме Неговите барања. Ваквиот став ќе нè штити 
од злото. "Со страв Господов зло се отстранува." Изреки 16:6. 
Мудриот Соломон исто така рекол: "Бој се од Бога и пази ги 

неговите заповеди, зашто тоа е сè за човекот." Проповедник 12:13. 
 
Б. Подај му слава на Бога. Оваа заповед ја исполнуваме кога сме му послушни, го славиме и му 
благодариме на Бога за Неговата добрина кон нас. Еден од најголемите гревови на последното 
време е неблагодарноста (2. Тимотеј 3:1, 2). 



 
В. Дојде часот на Неговиот суд. Ова значи дека секој е одговорен пред Господа и јасно вели 
дека судот се одвива сега (судот е веќе дојден). 
 
Г. Поклонете му се на Создателот. Оваа заповед отфрла секакво идолопоклонство - вклучувајќи 
и служење на самиот себе - и целосно ја отфрла еволуцијата, којашто порекнува дека Бог е 
Создателот и Откупителот. (Многу современи книги и радио и ТВ емисии премногу внимание и 
даваат на самодостатноста, којашто води кон служење на самиот себеси. Самодостатноста на 
еден христијанин е во Христа, кој своите деца ги прави синови и ќерки на Небесното царство.)  
 
Евангелието ги опфаќа создавањето и откупувањето на светот од страна на небесниот Бог. 
Служењето на Создателот значи да му се поклониме Нему на денот што Тој го поставил како 
потсетник на Неговото создавање (седмиот ден - сабота). Дека овој дел од стихот во Откровение 
14:7 се однесува токму на саботата е јасно од фактот што зборовите ги создаде небото и земјата, 
морето и водните извори се земени токму од заповедта за саботата (Излез 20:11). Нашите 
вистински корени можат да се најдат само во Бога, Кој на почетокот нè создал во Негов лик. Оние 
кои не му служат на Бога како на Создател - без оглед на тоа на што друго му служат - нема да 
можат никогаш да ги откријат своите вистински корени. 

5.   Каква важна изјава дава втората ангелска вест во врска со 
Вавилон? Што му заповеда ангелот од Откровение 18 на Божјиот 
народ? 
 
"Дојде и втор ангел по него, велејќи: Падна, падна големиот Вавилон." 
Откровение 14:8. "Потоа видов друг ангел како слегува од небото;... И 
извика со силен глас, велејќи: Падна, падна големиот Вавилон,...И чув 
друг глас од небото како вели: ‘Излези од неа, народе Мој.’" 
Откровение 18:1-4.  

Answer: Вториот ангел со сета сериозност изјавува дека Вавилон 
падна, и дека гласот од небото бара Божјиот народ да излезе од 
Вавилон. Доколку не знаете што е Вавилон тогаш би можеле лесно да 
се најдете таму. Размислете за тоа. Дали е можно токму сега да се 

наоѓате во Вавилон?  

6.   Против што сериозно нè предупредува третата ангелска 
вест? 
 
"И трет ангел дојде по него, велејќи со силен глас: "Ако некој му 
се поклони на ѕверот и на неговата икона, и прими белег на 
своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на 
Божјиот гнев, што е неразредено во чашата на Неговата јарост, 
и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред 
Јагнето." Откровение 14:9,10.  

Answer: Третата ангелска вест ги предупредува луѓето против 
поклонувањето на ѕверот и неговата икона и против примање 
на жигот на ѕверот на нивните чела или раце. Првиот ангел 
заповеда витинско поклонение, додека пак третиот ангел 

укажува на сериозните последици кои произлегуваат од лажното поклонение. Дали сте сигурни 
кој го претставува ѕверот? Што е неговиот знак? Доколку не сте сигурни кој е ѕверот и што е 
неговиот знак, тогаш би можеле несвесно да му служите нему. 



7.   Бог во Откровение 14:12 дава опис на Својот 
народ кој ќе ја прими и ќе ја следи тро-ангелската 
вест во четири точки. Кои се тие точки? 
 
"Тука е трпението на светиите, тука се оние кои ги пазат 
Божјите заповеди и верата во Исуса." Откровение 14:12.  

Answer:  
A. Тие се трпеливи, истрајни и верни до крај - некако 
тешко остварливо за денешнава генерација. Божјиот 
народ го открива Бога преку своето трпение и 
љубовта во своето однесување.  
 
Б. Тие се свети, бидејќи се целосно на Божја страна. 
 
В. Тие ги држат Божјите заповеди. Овој народ со задоволство ги држи Божјите Десет 
заповеди и сите други повелби дадени од Бога. Ним им е најважно да ја творат Неговата 
волја, затоа што го љубат (1. Јованово 3:22). 
 
Г. Тие ја имаат Исусовата вера. Ова може исто така да биде преведено и како "вера во 
Исуса". И во двата случаја, Божјиот народ целосно го следи Исуса и целосно има доверба 
во Него. 

8.   Што следи веднаш по проповедањето на тројната 
ангелска вест до сите народи? 
 
"Потоа погледнав и видов бел облак, а на облакот 
седеше Еден, сличен на Синот Човечки, со златна круна 
на главата и со остар срп во раката." Откровение 14:14.  

Answer: Веднаш откако тројната ангелска вест ќе биде 
проповедана на секое човечко суштество, Исус ќе се 
врати на облаците (тоа е Неговото второ доаѓање) да си 
ги земе Своите и да ги однесе со Себе во нивниот 
небесен дом. Со Неговото доаѓање ќе започне големиот 
период од илјада години запишан во Откровение 20 

глава. 

9.   Во 2. Петрово 1:12, апостолот зборува за некаква "сегашна вистина". Што значи тоа? 

Answer: Сегашна вистина е еден аспект од евангелската вистина што има посебно значење 
и итност за одредено време. Еве неколку примери: 

 
A. Ноевата порака за потопот (Битие 6 и 7; 2. Петрово 2:5). Ное бил проповедник на 
праведноста. Тој проповедал за Божјата љубов предупредувајќи го тогашниот свет за 
потопот кој ќе ја уништи Земјата. Таа порака за потопот била "сегашна вистина" за тоа 
време. Итноста на пораката гласела: влезете во ковчегот. Веста била толку важна што би 
било вистинско зло доколку не би се проповедала.  

 
 

.  



 
 
Б. Пораката на Јона до Ниневија (Jonah 3:4). (Јона 3:4). 
"Сегашната вистина" за Јона била дека Ниневија ќе биде 
уништена за четириесет дена. Јона исто така го воздигнал 
Спасителот, и градот се покајал. Би било неверие и непростливо 
во тоа време да се пропушти објавата на веста за уништувањето 
на Ниневија. Таа порака претставувала сегашна вистина, бидејќи 
се вклопувала на посебен начин во тогашното време.  
 
 

В. Пораката на Јован Крстител (Матеј 
3:1-3; Лука 1:17). "Сегашна вистина" за 
Јован била таа дека наскоро ќе се 

појави Исус, Месијата. Неговата задача била да го проповеда 
евангелието и да го подготви народот за Исусовото прво 
доаѓање. Би било незамисливо да се испушти тој елемент од 
евангелието во тоа време.  
 

Г. Тројната ангелска вест (Откровение 
14:6-14). Божјата сегашна вистина за 
наше време е содржана во тројната 
ангелска вест. Се разбира дека 
централна тема на оваа вест е спасението преку Исуса Христа. Како 
и да е оваа вест е дадена и со цел да се подготви народот за 
второто Христово доаѓање и да им се отворат очите за сатанските 
брилијантни и мошне убедливи измами. Доколку луѓето не ја 
разберат оваа вест, тие со сигурност ќе станат жртви на сатаната. 
Исус знаел дека ќе ни биде потребна една ваква порака, токму 
затоа во својата милост ни ја дал. Оваа вест не смее да биде 
испуштена. Молете се искрено додека детално ја проучуваме оваа 
тројна порака во наредните осум лекции(Откровение 14:6-14). 
Божјата сегашна вистина за наше време е содржана во тројната 
ангелска вест. Се разбира дека централна тема на оваа вест е 
спасението преку Исуса Христа. Како и да е оваа вест е дадена и со 
цел да се подготви народот за второто Христово доаѓање и да им 
се отворат очите за сатанските брилијантни и мошне убедливи 

измами. Доколку луѓето не ја разберат оваа вест, тие со сигурност ќе станат жртви на 
сатаната. Исус знаел дека ќе ни биде потребна една ваква порака, токму затоа во својата 
милост ни ја дал. Оваа вест не смее да биде испуштена. Молете се искрено додека детално 
ја проучуваме оваа тројна порака во наредните осум лекции.  
 
Некои наши откритија можеби ќе ни изгледаат премногу шокантни, но сите ќе бидат 
задоволни. Вашите срца ќе бидат длабоко погодени, ќе почувствувате како ви зборува 
Исус! На крајот на краиштата оваа тројна вест е лично Негова вест. 

10.   За кого вели Библијата дека ќе дојде да ја проповеда "сегашната вистина" пред да 
настапи големиот Господов ден? 
 
"Ете, Јас ќе го пратам при вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господен - големиот 
и страшниот." Малахија 4:5  

Answer: Пророк Илија. Има нешто многу суштествено во пораката на пророкот Илија, кое ќе 
биде разгледано во наредниве неколку прашања. 

 
"Сегашната 
вистина" за Јона 
била дека 
Ниневија ќе биде 
уништена за 
четириесет дена.  

 
"Сегашната вистина" 
за Јован била 
скорото појавување 
на Месијата.  

 
Тројната 
ангелска вест е 
"сегашната 
вистина" за наше 
време.  



11.   Што е тоа што го направил Илија што го навело 
Бога да се фокусира на него? 
 
Забелешка: Пред да одговорите на ова прашање 
отворете ја својата Библии и прочитајте 1. Цареви 
18:17-40.  

Answer:  
Илија ги повикал луѓето да се одлучат кому ќе му 
служат (стих 21). Скоро целата нација западнала во 
идолопоклонство. Луѓето го отфрлиле вистинскиот 
Бог и Неговите заповеди. Еден Божји пророк, Илија, 
се соочил со 450 Ваалови пророци (стих 22). Илија 
предложил да се изградат олтари да се стават дрва и 
да се принесе жртва. Потоа им предложил да го 
повикаат вистинскиот Бог да се покаже со тоа што ќе 
симне оган од небото врз Својот олтар. 
Идолопоклоничкиот бог не одговорил, но 
вистинскиот Илиев Бог симнал оган од небото и ја 
запалил жртвата што ја принел Илија. 
 
Пораката барала одлука 
Илиевата порака дошла во време на длабока духовна криза и национален отпад. Таа дошла 
со таква сила што предизвикала пресвртница и сеопшто внимание. Тогаш Илија 
инсистирал луѓето да донесат конечна одлука кому ќе му служат, на Бога или на Ваал. 
Длабоко погодени и потполно осведочени луѓето го избрале Бога (стих 39). 

12.   Илиевата порака има двојна примена. Се однесува исто така 
и на пораката за "сегашната вистина" и има за цел да ги 
подготви луѓето за Исусовото второ доаѓање. За кого кажува 
Исус дека ја проповедал Илиевата порака за да ги подготви 
луѓето за Неговото прво доаѓање? 
 
"Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се издигнал 
поголем од Јован Крстителот." "И ако сакате да прифатите, тој е 
Илија кој требаше да дојде." Матеј 11:11,14.  

Answer: Исус го споредува проповедањето на Јован Крстител со 
она на Илија, Илиевата порака. Пораката што ја објавил Јован, 
исто како и во времето на Илија, мошне јасно ја претставувала 
вистината пред луѓето и барала одлука. Библијата за Јован 
Крстител вели: "Тој ќе врви пред Него во духот и силата на 
Илија." Лука 1:17. 

13.   Како знаеме дека пророштвото има двојна примена и дека се 
однесува и за нашето време непосредно пред второто Христово 
доаѓање? 

 
"Ете, Јас ќе го пратам при вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господен - големиот 
и страшниот." Малахија 4:5. "Сонцето ќе се преобрати во темнина, а месечината - во крв, 
пред да настапи денот Господен, великиот и страшниот." Јоил 2:31.  

Answer: Забележете дека "пред да настапи денот Господен" споменат во Јоил 2:31 се 
случуваат два настани. Едниот е доаѓањето на пророкот Илија, а вториот е појавата на 
неверојатни знаци на небото. Ова ни помага да ги лоцираме и обата настана. Мрачниот ден 
се случил на 19 мај 1780 година. Истата таа ноќ месечината поцрвенела како крв. Во Матеј 
24:29 се споменува уште еден знак, паѓање на ѕвезди, кое се случило на 13 Ноември 1833 
година. Од ова знаеме дека последната Илиева порака мора да започне некаде во времето 



или по 1833 година - пред да настапи големиот и страшен ден Господен. 
 
Втората Илиева порака по знаците на небото 
Очигледно е дека Илиевата порака што ја проповедал Јован не се однесува на второто 
проповедање на Илиевата порака бидејќи големите знаци на небото се појавуваат цели 
1700 години по времето во кое Јован ја проповедал оваа порака. Илиевата порака опишана 
во Јоил 2:31 треба да започне да се проповеда по појавата на знаците на небото во 1833 и 
мора да го подготви народот за второто Христово доаѓање. Тројната вест на "сегашната 
вистина" од Откровение 14:6-14 совршено се вклопува во сето ова. Започнала да се 
проповеда некаде околу 1844 година и го подготвува народот ширум целиот свет за 
второто Христово доаѓање (стих 14), што ќе се случи откако оваа тро-ангелска вест ќе биде 
однесена до сите краеви на земјата. 
 
Пораката бара одлука 
Илија инсистирал директно спротивставување на злото и цврста одлука кој кому ќе му 
служи. Истото ова важи и за тро-ангелската вест за наше време. Мора да биде донесена 
одлука. Тро-ангелската вест го демаскира сатаната и неговите планови. Јасно ја открива 
Божјата љубов и Неговите барања. Бог денес повторно ги повикува луѓето да и се вратат 
на вистинската служба - да му служат само на вистинскиот Бог. Свесното служење на било 
што или на било кој друг во овие пресудни времиња значи непослушност која сигурно ќе 
резултира со вечна смрт. Бог на чудесен начин ги освојувал срцата на луѓето во времето 
на Илија (1 Цареви 18:37,39) како и во времето на Јован Крстител. Истото тоа ќе го направи 
и во последните денови доколку луѓето позитивно одговорат на тро-ангелската вест 
(Откровение 18:1). 

14.   Какви други прекрасни благослови ќе донесе 
проповедањето на тројната ангелска вест? 
 
"Илија ... ќе ги обрне срцата на татковците - кон децата нивни, 
и срцата на децата кон татковците нивни." Малахија 4:5,6.  

Answer: Слава на Бога! Илиевата порака или тројната 
ангелска вест, ќе ги зближи членовите на семејствата во 
едно тесно, радосно и небесно единство. Какво 
благословено ветување! 

15.   Зборот "евангелие" значи "радосна 
вест". Дали тројната ангелска вест од 
Откровение 14 е и радосна вест? 

Answer: Да, секако! Ајде да направиме 
еден преглед на добрите вести во ова наше проучување на тројната 
ангелска вест: 
 
A. Секој ќе има можност да ја слушне и да ја разбере последната 
евангелска вест. Ниту еден нема да биде испуштен. 
Б. Брилијантните и моќни планови на ѓаволот за да ги фати во стапица 
и да ги уништи луѓето ќе ни бидат откриени, така што нема потреба да 
бидеме заведени. 
В. Проповедањето на веста за последното време ќе биде придружено со небесна 
натприродна моќ. 
Г. Божјиот народ ќе негува трпение. Тој ги нарекува светии 
Д. Божјиот народ ќе ја има Исусовата вера. 
Ѓ. Божјиот народ со љубов ќе ги држи Божјите заповеди. 
Е. Бог толку многу нè сака што ни испраќа посебна порака за да нè подготви за второто 
Христово доаѓање. 
Ж. Божјата вест за ова последно време ќе ги доведе членовите на семејствата во единство 
и цврсти врски на љубовта. 



З. Главната поента на тројната ангелска вест е тоа дека само преку Исуса Христа е 
обезбедено спасение за секого. Тој ни ја нуди Својата праведност за да ги покрие нашите 
минати гревови и на чудесен начин секојдневно ни ја доделува Својата праведност за да 
можеме да растеме во благодатта и да станеме како Него. Со Него не е можен неуспех, а 
без Него неуспехот е сигурен. 
 
Додаток 
Точките кои ќе бидат објаснети во наредните неколку лекции се следниве: 
A. Пристигнат е Божјиот час на судот! 
Б. Излезете од паднатиот Вавилон. 
В. Не го примајте жигот на ѕверот. 
 
Многу повеќе добри вести ќе ви бидат откриени со проучувањето на наредните осум 
лекции. Ќе бидете изненадени и израдувани од некои работи, а шокирани и натажени од 
други. Некои точки можеби ќе бидат тешки за прифаќање. Но бидејќи Исус ни праќа 
посебна порака од небото за да ни помогне и нè води секого поединечно во последните 
денови, сигурно ништо не е толку поважно од слушањето на пораката, нејзиното целосно 
сфаќање и прифаќање.  

16.   Благодарен сум му на Исуса за посебната тројна ангелска вест која има за цел да го 
води Неговиот народ и да му помага во последните денови од историјата на земјата. 

Answer:  
Thought Questions 
1.   Дали секоја личност на земјата ќе слушне за тројната ангелска вест пред второто 
Христово доаѓање? Со големата пренаселеност на земјата во денешно време, како 
воопшто е можно такво нешто? (Марко 16:15 )  

Да, тоа ќе се случи затоа што Бог така ветил (Марко 16:15). Павле вели дека во негово 
време Евангелието "му беше проповедано на секое создание под небото" (Колосјаните 
1:23). Јона, со помош на Божјата благодат, успеал својата вест да му ја објави на целиот 
град Ниневија во рок од 40 дена (Јона 3:4-10). Библијата вели дека Бог ќе го заврши делото 
и тоа брзо (Римјаните 9:28). Верувајте дека ова ќе се исполни многу брзо, најверојатно уште 
во наши денови.  

2.   Дали Мојсеј и Илија се појавиле со Исуса на гората на преобразувањето (Матеј 17:3) или 
пак тоа било само визија? (Матеј 17:3 )  

Овој настан бил вистинит. Грчкиот збор "хорама", преведен како видение во 9 стих, 
буквално значи "она што беше видено". Мојсеј воскреснал и бил земен на небо (Јуда 1:9), а 
Илија подоцна бил жив вознесен на небото без да ја вкуси смртта (2. Цареви 2:1,11,12). 
Овие двајца луѓе, кои живееле на земјата и поминале низ многу неволји и напади на 
сатаната, како и од бунтовниот Божји народ, разбирале низ што сè поминувал Исус. Тие 
дошле да го охрабрат и да го потсетат за сите оние кои ќе бидат вознесени во Неговото 
царство без да вкусат смрт (како Илија) и оние кои ќе воскреснат и ќе бидат земени во 
Неговото царство (како Мојсеј) заради Неговата жртва за гревовите на сите нас.  

3.   Зошто Јован изјавил дека не е Илија (Јован 1:19-21) кога Исус го изјавува токму 
спротивното (Матеј 11:10-14)? (Лука 1:17 )  

Одговорот се наоѓа во Лука 1:3-17. Ангелот што го најавил раѓањето на Јован рекол: "Жена 
ти, Елисавета, ќе роди син, кому треба да му го дадеш името Јован...и тој ќе биде велик 
пред Господа... Тој ќе врви пред Него во духот и силата на Илија, за да ги обрати срцата на 
татковците кон децата, а непокорните кон мудроста на праведниците, и да му спреми за 
Господа, подготвен народ." Стихови 13-17. Кога Исус, Јована го споредува со Илија, Тој 
посочува кон неговиот живот, дух, сила и работа според кои тој бил ист како и Илија. 
Истото се однесува и на Илиевата порака за нашево време. Важна е пораката, а не човекот. 



Значи Јован не бил Илија во личноста, но тој ја проповедал Илиевата порака.  

4.   Дали е можно некој целосно да ја проповеда сегашната вистина за денешното време без 
да ја вклучи тројната ангелска вест? (Откровение 14:6 )  

Не! Тројната ангелска вест мора да биде вклучена. Во книгата на Откровение, Исус самиот 
ја открива Својата порака за последното време (Откровение 1:1) и јасно објавил дека 
Неговиот народ мора да продолжи да го следи она што е објавено во книгата (Откровение 
1:3; 22:7). Затоа верното свештенство мора да ја проповеда Исусовата порака од книгата на 
Откровението. Ова, се разбира ја вклучува и Неговата посебна тројна порака од 
Откровение 14:6-14. Забележете дека во 6 стих Исус овие пораки ги нарекува "вечното 
Евангелие". Тој исто така вели дека тие треба да му бидат презентирани на секого на оваа 
земја пред да се случи второто Христово доаѓање. Овде ќе споменеме три важни мисли: 
A. Никој не го проповеда целосно вечното Христово Евангелие освен ако не ја вклучи 
тројната ангелска вест. 
Б. Никој нема право својата порака да ја ословува како вечното Евангелие доколку 
испушта да ја вклучи тројната ангелска вест. 
В. Тројната ангелска вест го подготвува народот за второто Христово доаѓање (Откровение 
14:12-14). Доколку не ја слушнете, разберете, и прифатите Исусовата тројна вест за ова 
последно време, вие нема да бидете подготвени за Неговото доаѓање.  
 
Посебни пораки за последното време 
Исус, кој знае што сè ни е потребно, ни дал три посебни пораки за последното време. Ние 
мораме да ги сфатиме и да ги послушаме тие пораки. Овие пораки ќе ви бидат разјаснети 
преку следните неколку лекции.  

5.   Во Лука 1:17 се вели дека Илиевата порака била за да ги обрати срцата "на непокорните 
спрема мудроста на праведниците". Што значи ова? (Лука 1:17 )  

"Праведникот ќе живее преку вера." Римјаните 1:17. Праведните ја имаат таа мудрост 
своето спасение со вера да му го препуштат на Спасителот. "Нема спасение во никој друг, 
ниту има друго име под небото дадено на луѓето, преку кое може да бидеме спасени." Дела 
4:12. Јовановата порака била дадена за да им го разјасни ова на сите. Верата која се базира 
на било што друго или на било кој друг, освен на Исуса Христа, никогаш не може да спаси 
никого од грев или да му го промени животот. Луѓето мораат да ја слушнат и разберат оваа 
мошне важна вистина. Оваа вистина е срцевината на тројната ангелска вест за ова 
последно време.  
 
Quiz Questions 
 
1.   Трите ангели од Откровение 14 (1)  
___   Се буквални и мораат силно да викаат за да бидат слушнати.  
___   Ја претставуваат Божјата порака за последното време која се шири со брзина и силна 
моќ.  
___   Се измислица на нечија фантазија.  
 
2.   Кој од следниве изјави се вистинити во врска со книгата на Откровение? (3)  
___   Книгата е запечатена.  
___   Името значи "откривање" или "покажување".  
___   Кажува која вест ќе ја проповеда Божјиот народ во последното време.  
___   Содржи опис за Исуса.  
___   Бог искажал проклетство за оние што ќе ја читаат оваа книга.  
 
3.   Тро-ангелската вест треба да стигне до секое човечко суштество пред второто 
Христово доаѓање. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 



4.   Првата ангелска вест го истакнува следново: (3)  
___   Проповедањето на вечното евангелие.  
___   Не може да биде разбрана.  
___   Еволуцијата е добра христијанска теорија.  
___   Судот започнал.  
___   Треба да му укажеме почит и вистинска доверба на Бога.  
___   Секој може да служи онака како што сака и кому сака.  
 
5.   Втората ангелска вест изјавува дека Вавилон е паднат, а ангелот од Откровение 18 
глава го повикува Божјиот народ да излезе од Вавилон. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
6.   Третата ангелска вест ги повикува сите кои се дел од Божјиот народ да го примат жигот 
на ѕверот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
7.   Што кажува Откровение 14:12 за Божјиот народ? (2)  
___   Тие се трпеливи.  
___   Тие се свети.  
___   Тие не веруваат во Десетте заповеди.  
___   Тие имаат многу мала вера.  
 
8.   Што се случува веднаш откако Евангелието ќе продре до секого? (1)  
___   Сите се обраќаат.  
___   Бог ги обновува Њујорк и Лондон.  
___   Исус доаѓа по втор пат.  
 
9.   Која од следниве пораки содржи "сегашна вистина" за денешно време? (1)  
___   Пораката на Јона до Ниневија.  
___   Пораката на Ное пред потопот.  
___   Тројната ангелска вест од Откровение 14:6-14.  
 
10.   Кои изјави се вистинити за тројната ангелска вест? (6)  
___   Оваа вест се проповеда сега.  
___   Оваа вест истакнува дека спасението доаѓа само преку Христа.  
___   Оваа вест може да се нарече и "Илиевата вест".  
___   Илија лично ќе се појави за да помогне во нејзината објава.  
___   Таа ги истакнува христијанските вредности на еволуцијата.  
___   Мнозинството нема никогаш да слушне за оваа вест.  
___   Веста ќе ги доведе во единство членовите на семејствата.  
___   Нејзината објава ќе биде проследена со манифестација на натприродна сила.  
___   Веста ќе го подготви народот за второто Христово доаѓање.  
 
11.   Јован Крстител бил познат како пророк Илија во негово време затоа што (1)  
___   Тој сакал да повикува оган од небото.  
___   Првосвештеникот го сакал тоа име.  
___   Неговото проповедање, во духот и силата на Илија, го подготвувале народот за 
првото Христово доаѓање.  
 
12.   Зборот "евангелие" значи "радосна вест" (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Бог-го-зацрта-планот  

 
 
 

  Ние сите знаеме дека пред 3.500 години, при планината Синај, 
на големиот собир, Бог му ги дал на Мојсеј Десетте Заповеди. 
Меѓутоа, повеќето луѓе не знаат дека истовремено, Бог му дал 
на Мојсеј нацрт план за една од најтаинствената градба која 
некогаш е изградена – светилиштето. Таа сигурно морала да 
биде важна затоа што Израелците не можеле да влезат во 
Ветената Земја сè додека таа не била завршена. Овој 
уникатен подвижен храм го претставува Божјото живеалиште 
помеѓу Неговиот народ, а нејзините служби му покажувале на 
народот кој бил ослободен од ропство, тро-димензионална 
панорама на планот на спасението. Внимателен поглед во 
тајните на светилиштето ќе го кристализираат твоето 
разбирање за тоа како Исус ги спасува загубените и ги води 
кон црквата. Светилиштето исто така е клуч за разбирање на 
неколку пророштва. Оваа неверојатна лекција ќе те воведе во 
истражувањето на светилиштето и ќе ти открие затскриени 
значења. Те очекува возбудлива авантура!  

1.   Што побарал 
Бог од Мојсеј да 
изгради? 
 
"И нека ми 
направат 
светилиште; за да 
можам да живеам 
меѓу нив." Излез 
25:8.  

Answer: Бог 
побарал од Мојсеј 
да подигне 
светилиште – посебно здание кое ќе служи како пребивалиште на големиот небесен Бог. 

 
Краток опис на Светилиштето 
Светилиштето било елегантна градба во вид на шатор (15 : 45 
стапки) каде натприродното присуство на Бога пребивало и 
каде биле извршувани посебни служби. Ѕидовите биле 
направени од столбови од дрвото ситим, поставени во 
сребрени подножја, полеани со злато (Излез 26:15-19, 29). 
Кровот бил направен од четири слоја на покривала: ленено 
платно, козји влакна, кожи од овен и кожа од јазовец (Излез 
26:1, 6-14). Тоа имало две простории: свето место и најсвето 
место. Дебел, тежок превез или завеса ги одделувало 
одделенијата. Дворот – пределот пред светилиштето – бил со 
димензија 75 : 150 стапки (Излез 27:18). Светилиштето било 
заградено со префинет лен поддржан од 60 столбови од бакар 
(Излез 27:9-16). 

2.   Што очекувал Бог луѓето да научат од светилиштето? 
 
"Твојот пат, о Боже е во светилиштето: кој е толку голем колку 



нашиот Бог?" Псалм 77:13.  

Answer: Божјиот пат или планот на спасението, е откриен во земното светилиште. Библијата учи 
дека секое едно нешто во светилиштето или сето она што е поврзано со тамошната служба било 
симбол на нешто што Исус би правел за да нè спаси нас. Тоа значи дека ние не можеме целосно 
да го разбереме планот на спасението сè додека не ги разбереме симболите поврзани со 
светилиштето. Така, важноста на оваа лекција тешко може да се искаже. 

3.   Од каде Мојсеј се 
здоби со нацрт планот 
за градење на 
светилиштето? На што 
било копија тоа 
здание? 
 
"Главното од она што 
беше кажано, е ова: 
имаме таков 
Првосвештеник, Кој 
седна оддесно на 
престолот на Величеството на небесата како служител во Светилиштето и во вистинскиот Шатор, 
што го подигна Господ, а не човек." "Тие им служат на сликата и на сенката на небесните нешта, 
како што му беше речено на Мојсеј, кога требаше да го направи Шаторот: "Гледај", му рече Тој, 
"да направиш сè според образецот, што ти беше покажан на гората!" Евреите 8:1,2,5.  

Answer: Нацртот за светилиштето и сите спецификации за неговата изградба му биле дадени на 
Мојсеја од Бога. Тие биле копија од светилиштето на небото, кое претставувало образец за 
светилиштето кое Мојсеј требало да го изгради. 

4.   Какви предмети имало во дворот на светилиштето? 

Answer:  
A. Олтар за жртви сепаленици, каде што животните биле 
жртвувани бил поставен во дворот, во надворешниот ограден дел 
(Излез 27:1-8.) Овој олтар го претставувал Христовиот крст. 

Животното го претставувало Христа, 
најголемата жртва (Јован 1:29). 

 Б. Мијалник, поставен меѓу олтарот и влезот на светилиштето. Тоа 
бил голем мијалник направен од бакар. Тука свештениците ги миеле своите 
раце и нозе пред да приложат жртва или да влезат во 

светилиштето (Излез 30:17-21; 38:8). Водата 
претставува чистење од грев, или ново раѓање (Тит 

3:5). 

5.   Какви предмети имало во светото место? 

Answer:  
A. Трпеза за поставување на лебови (Излез 25:23-30) која го 
претставувала Христа, живиот леб (Јован 6:51).  

 
 
 
Б. Седмокрак светилник (Излез 25:31-40) кој го преставувал Исуса, светлината на 
светот (Јован 9:5; 1:9). Маслото го претставувало Светиот Дух (Захарија 4:1-6; 
Откровение 4:5).  
 



 
 

 
В. Жртвеник за кадење (Излез 30:7, 8) кој ги претставувал молитвите на Божјиот народ 
(Откровение 5:8). 

6.   Кој предмет се наоѓал во најсветото место? 

Answer: Ковчегот на заветот, единствениот предмет во 
најсветото место (Излез 25:10-12), била кутија или голем 

сандак направен од дрвото ситим позлатена со чисто злато. 
Одозгора над ковчегот стоеле два ангели направени од злато. Помеѓу 
тие ангели се наоѓало седиштето на милоста (Излез 25:17-
22), каде пребивал видливо Бог. Ова го симболизирало Божјиот 
престол на небото, којшто исто така се наоѓа помеѓу два ангела 
(Псалм 80:1). 

7.   Што се наоѓало внатре во ковчегот? 

Answer: Десетте заповеди, што Бог ги напиша на 
камени плочи со Својот прст, и кои луѓето секогаш ќе ги 
почитуваат (држат – Откровение 14:12), се наоѓаа во 
ковчегот (Второзаконие 10:4,5). Но седиштето на 
милоста се наоѓало над нив, коешто значело дека 
онолку долго колку што Божјиот народ го исповедал и 
оставил гревот (Изреки 28:13), милоста ќе им биде 
овозможена преку крвта којашто била попрскана на 
седиштето на милоста од свештеникот (Левит 16:15,16). 
Крвта на животното ја претставувала Христовата крв 
којашто беше пролеана за да ни донесе простување на 
гревот (Матеј 26:28; Евреите 9:22). 

8.   Зошто требало 
да бидат 
жртвувани животни во службите на светилиштето во 
Стариот Завет? 
 
"И по Законот може да се каже дека речиси сè се чисти со крв, 
и без пролевање крв нема проштавање." Евреите 9:22. "Зашто 
ова е Мојата крв на Заветот, која се пролева за мнозина, за 
проштавање на гревовите." Матеј 26:28.  

Answer: Жртвувањето на животните било неопходно за да им 
помогне на луѓето да разберат дека без пролевање на 
Христовата лрв, нивните гревови не можат да бидат простени. 
Одвратна и шокантна е вистината дека казната за гревот е 
вечна смрт (Римјаните 6:23). Заради тоа што сите ние имаме 
згрешено, сите ние треба да умреме. Кога Адам и Ева 
згрешија, тие ќе умреа тогаш веднаш, ако не беше Христос кој 
зачекори напред и понуди да го даде Својот совршен живот 
како жртва за да ја плати смртната казна за сите луѓе 
(Откровение 13:8). Откако згрешил, Бог барал од грешникот да 
донесе животинска жртва (Битие 4:3-7). Грешникот требало да 

го убие животното со својата рака (Левит 1:4,5). Тоа било крваво и непријатно за гледање и тоа 
впечатливо влијаело врз грешникот и му ја укажувала сериозната реалност за ужасните 
последици на гревот (вечна смрт) и очајната потреба за Спасител и замена. Без Спасител, никој 
никогаш не би имал надеж за спасение. 
 



Системот на жртвување учел, преку крвта на погубените животни, дека Бог ќе го даде Својот Син 
да умре за нивните гревови (1. Коринтјаните 15:3). Исус ќе стане не само нивен Спасител, туку 
исто така и нивна замена (Евреите 9:28). Кога Јован Крстителот го сретнал Христа, тој рекол: “Еве 
го Јагнето Божје, кое ги зема гревовите на светот.” Јован 1:29. Во Стариот Завет, луѓето гледале 
во иднината кон крстот за спасение. Ние гледаме назад кон Голгота за спасение. Не постои друг 
извор на спасение (Дела 4:12). 

9.   Како биле жртвувани животните во службата на 
светилиштето и со какво значење?  
 
"И нека ја положи својата рака врз главата на жртвата и ќе 
придобие милост за очистување." "Да се заколе на северната 
страна од жртвеникот пред Господа." Левит 1:4,11.  

Answer: Кога некој грешник донел жртвено животно при вратата на 
дворот, свештеникот му дал нож и леген. Грешникот ги полагал 
своите раце врз главата на животното и ги исповедал своите 
гревови. Тоа симболизирало пренесување на гревот од грешникот 
на животното. Во тој момент, грешникот се сметал за невин, а 
животното виновно. Затоа што сега животното било симболично 
виновно, требало да ја плати казната за гревот – смртта. Погубувајќи го животното со своите 
раце, грешникот така графички бил поучуван дека гревот бил причина за смртта на невиното 
животно и дека неговиот грев ќе биде причина за смртта на невиниот Исус. 

10.   Кога едно жртвено животно било принесено за целиот народ, што правел свештеникот 
со крвта? Што симболизира тоа? 
 
"А помазаниот свештеник нека внесе крв од телето во скинијата на сведоштвото. Потоа нека го 
натопи свештеникот прстот свој во крвта, и седумпати нека попрска пред светилиштето на 
Господа." Левит 4:16, 17.  

Answer: Кога била принесувана жртва за гревовите на целиот народ, крвта била земана од 
свештеникот, кој го претставувал Христа (Евреите 3:1), во светилиштето, и била попрскувана 
пред завесата која ги одвојувала двете одделенија. Божјото присуство пребивало на другата 
страна од завесата. Така, гревовите на народот биле симболично префлени во светилиштето. 
Оваа служба со крвта која ја извршувал свештеникот фрлала сенка на денешната Христова 
служба на принесување на крв за нас на небото. Откако Исус умрел на крстот како наша жртва за 
гревот, Тој воскресна и отиде на небото како наш Свештеник за да ја принесе Својата крв во 
небесното светилиште (Евреите 9:11,12). Крвта која била принесувана од земниот свештеник 
била претстава за тоа како Христос ќе ја принесе Својата крв за нашите гревови во небесното 
светилиште, покажувајќи дека тие се простени кога нив ги исповедаме во Негово име (1. Јованово 
1:9). 

11.   Врз основа на службите во светилиштето, на какви два начина 
Исус му служи на Својот народ? Каква фантастична полза имаме ние 
од Неговата служба поттикната од љубов? 
 
"Христос нашата пасха се жртвуваше за нас." 1. Коринтјаните 5:7. "И така, 
бидејќи имаме Врховен свештеник, Кој помина низ небесата - Исус, 
Божјиот Син, да се држиме цврсто за верата која ја исповедаме! Зашто, 
немаме врховен свештеник кој не може да сочувствува со нашите 
слабости, туку таков Кој бил искушуван во сè, како нас, но без грев. И така 
да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примиме 
милост и за да најдеме благодат, која ќе ни помогне во време на нужда." 
Евреите 4:14-16.  

Answer: Исус служи како жртва за нашите гревови и како наш небесен 
Свештеник. Исусовата смрт како наше жртвено јагне и замена и Неговата постојана моќна служба 



како наш небесен свештеник, за нас извршуваат две неверојатни чуда: 
 
A. Комплетно променет живот наречен ново раѓање, со сите минати гревови простени (Јован 3:3-
6; Римјаните 3:25).  
 
Б. Сила да живееме праведно во сегашноста и вистината (Тит 2:14; Филипјаните 2:13). 
 
Овие две чуда прават една личност да биде праведна – кое значи дека постои правилна врска 
помеѓу таа личност и Бог. Не постои шанса една личност да биде праведна преку дела, затоа што 
праведноста побарува чуда коишто само Исус може да ги изврши (Дела 4:12). Една личност 
станува праведна имајќи доверба во Христа, за него да направи тоа што самиот не може да го 
направи за себе. 

Ова е значењето на библискиот поим “праведност преку вера.” Јас го 
замолувам Христа да биде господар на мојот живот и му се 
доверувам за мене да ги изврши потребните чуда, соработувајќи 
целосно со Него. Праведноста, којашто чудесно се извршува за мене 
и во мене од Христа, е единствената праведност којашто постои. 
Секоја друга праведност е лажна. 

12.   Кои шест 
возвишени ветувања 
ни ги дава Библијата за 
праведноста која ни е 
понудена преку 
Христа? 

Answer:  
A. Тој ќе ги покрие 
нашите минати гревови 
и ќе нè смета за невини 
(Исаија 44:22; Јован 1:9). 
Б. Ние бевме создадени 
според Божјиот лик во 
почетокот (Битие 1:26, 
27). Исус ветува дека во 
нас ќе го обнови Божјиот лик (Римјаните 8:29). 
В. Исус нам ни дава желба да живееме праведно а 
потоа ни ја дава Својата сила да го извршуваме тоа 
(Филипјаните 2:13). 
Г. Исус, преку Своите чуда, ќе направи ние радосно 

да ги извршуваме оние нешта кои му се на Бога угодни 
(Евреите 13:20,21; Јован 15:11). 
Д. Тој од нас ја отстранува смртната казна 
засметувајќи ни го Својот безгрешен живот и 
помирителна смрт (2. Коринтјаните 5:21). 
Ѓ. Исус ја презема на себе одговорноста да нè чува да 
бидеме верни, сè додека Тој не се врати за да нè земе 
на небо (Филипјаните 1:6; Јуда 1:24). 
 
Исус е подготвен да ги исполни сите овие славни 
ветувања во твојот живот. Дали си подготвен? Клекни 
на колена сега и замоли го да ја преземе контролата 
над твојот живот. Тој нема да те разочара. 

13.   Дали една личност има свој дел да одигра во 
процесот на станување праведен преку вера? 
 

 
Како наш 
Првосвештеник, 
Исус ни дава сила 
да живееме 
праведно во 
сегашноста и во 
иднината.  



"Секој што Ми вели: 'Господи, Господи!' нема да влезе во небесното царство, туку оној кој ја врши 
волјата на Мојот Отец Кој е на небесата." Матеј 7:21.  

Answer: Да, Исус вели дека ние мораме да ја вршиме волјата на Неговиот Отец. Во Стариот 
Завет, една личност која навистина била обратена, донесувала јагниња за жртва, покажувајќи ја 
својата жал за гревот и неговата сесрдна желба да му дозволи на Бога целосно да го води 
неговиот живот. 
 
Денес, и покрај тоа што ние не можеме да ги чиниме чудата кои се потребни за да станеме 
праведни, ние мораме секој ден одново да се посветуваме на Христа (1. Коринтјаните 15:31), 
поканувајќи го Него да управува со нашите животи како тие чуда би можеле да се случат. Ние 
мораме да имаме желба да бидеме послушни и да го следиме Христа таму каде што Тој би нè 
водел (Јован 12:26; Исаија 1:18-20). 
 
Гревот причинува да ние сакаме да одиме по свој пат (Исаија 53:6) и така, да се побуниме против 
Бога како што тоа го направил сатаната на почетокот (Исаија 14:12-14). Да му дозволиме на 
Христа да владее со нашите животи, понекогаш е толку тешко како да ни се чини дека некој сака 
да ни извади око или откорне рака (Матеј 5:29,30), затоа што гревот е зависност и може да биде 
победен само преку Божјата чудесна сила (Марко 10:27). 
 
Многумина веруваат дека Исус ќе ги земе на небото сите кои исповедаат спасение, без оглед на 
нивниот живот. Меѓутоа тоа не е така. Тоа е фабрикувано од сатаната. Еден христијанин мора да 
го следи животниот стил на Христа (1. Петрово 2:21). Христовата крв може сето тоа да го изврши 
за нас (Евреите 13:12), но доколку ние на Христа му дадеме целосна контрола над нашите 

животи и радосно го следиме таму каде што Тој нè води – и покрај тоа што 
патот некогаш може да биде каменлив, трнлив и рапав.. 

14.   Дали можете да ми помогнете да го разберам денот на 
помирувањето? 

Answer:  
A. Еднаш секоја година, на денот на помирувањето, свечен ден на суд се 
случувал во Израел (Левит 23:27). Сите требале да го исповедаат секој 
грев. Оние коишто го одбиле тоа, тој ден требало засекогаш да бидат 
отсечени од Израелскиот собор (Левит 23:29). 
 

Б. Биле одбрани два јарца: еден, бил Господовиот јарец; другиот, за отпуштање, кој го 
претставувал сатаната (Левит 16:8). Јарецот за Господа бил погубен и приложен како жртва за 
гревовите на народот (Левит 16:9). Меѓутоа во тој ден крвта била внесувана во најсветото 
место и со неа било попрскувано врз и пред седиштето на милоста (Левит 16:14). Само во тој 
посебен ден на суд првосвештеникот влегувал во најсветото 

место да се сретне со Бога при седиштето на милоста.  

Крвта, со која се попрскувало (претставувајќи ја Христовата жртва) 
била прифатена од Бога, и исповеданите гревови на народот биле 
префрлени од светилиштето на првосвештеникот. Тој тогаш ги 
префрлил тие исповедани гревови на јарецот за отпуштање, којшто 
требало да биде одведен во пустината (Левит 16:16, 20-22). На ист 
начин, светилиштето било очистувано од гревовите на народот, кои 
што биле префрлени таму преку крвта која била попрскана пред 
завесата и којашто била акумулирана за една година. 

15.   Дали денот на помирувањето симболизира или е сенка на одреден дел од Божјиот 
голем план на спасение, како што и другите аспекти од земното светилиште и неговите 
служби симболизирале нешто? 
 
"И така, неопходно беше симболите на небесните нешта да се исчистат со овие нешта, а самите 
небесни нешта со жртви подобри од овие." Евреите 9:23.  

 



Answer: Да. Службата во тој ден посочувала кон искоренувањето на гревот од страна на 
вистинскиот Првосвештеник во небесното светилиште. Преку Неговата пролеана крв која е 
уважена за оние коишто се запишани во книгата на животот, Христос ќе ја потврди одлуката на 
Неговиот народ да му служат Нему вечно. Овој посебен ден на суд, како тој во Израел кој се 
нарекувал Јом Кипур, фрлал сенка на крајното помирување извршено за планетата Земја. Од 
годишните симболи на некогашниот ден на помирувањето, сето човештво е уверено дека нашиот 
верен Првосвештеник, Исус, сè уште посредува на небото за Неговиот народ и стои подготвен да 
ги искорени гревовите на сите кои ќе пројават вера во Неговата пролеана крв. Крајното 
помирување води кон краен суд, кој го решава прашањето со гревот во животот на секоја 
личност, завршувајќи или со живот или со смрт. 
 
Важни настани 
Ти ќе откриеш во наредните две лекции како симболизмот на земното светилиште а посебно 
денот на помирување фрлал сенка на значајните настани од последното време, што ќе се случат 
во небесното светилиште. 
 
Денот на судот 
Во следната лекција, ние ќе испитаме едно важно библиско пророштво во коешто Бог одредува 
датум кога небесниот суд ќе започне. Навистина возбудливо! 

16.   Јас се одлучувам да ја прифатам Христовата праведност, која што вклучува 
простување, чистење од гревот и сила да се живее праведно во сегашноста и иднината. 

Answer:  
Quiz Questions 
 
1.   Кои предмети се наоѓале во дворот на светилиштето? (2)  
___   Седиштето на милоста.  
___   Мијалникот.  
___   Столици.  
___   Олтар за жртви сепаленици.  
 
2.   Божјото присуство пребивало кај седиштето на милоста. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
3.   Седмокракиот светилник го претставувало (1)  
___   Христа, светлината на светот.  
___   Второто Христово доаѓање.  
___   Светлите ѕидини на Новиот Ерусалим  
 
4.   Целта на светилиштето и службите кои таму се одвивале е (1)  
___   Да им помогне на луѓето да ги разберат ангелите.  
___   Да обезбеди месна храна за луѓето.  
___   Да го симболизира планот на спасение.  
 
5.   Кој ги зацрта плановите за градба на светилиштето? (1)  
___   Ное  
___   Еден ангел.  
___   Арон.  
___   Бог.  
 
6.   Десетте заповеди се наоѓале внатре во ковчегот на заветот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
7.   Погубените жртвени животни го претставувале (1)  



___   Светиот Дух.  
___   Војување.  
___   Исуса Христа.  
 
8.   Врз основа на службите во светилиштето, на какви два начина Исус му служи на Својот 
народ? (2)  
___   Цар.  
___   Жртва.  
___   Првосвештеник.  
___   Владетел на вселената.  
 
9.   Кои од следните нешта се вистина за земното светилиште? (2)  
___   Имало три простории.  
___   Било градба во вид на шатор.  
___   Нејзината големина беше 500 : 1000 стапки.  
___   Дворот бил направен од бронзени столбови и ленен.  
___   Кровот бил направен од египетски ќерамиди.  
___   Мијалникот бил поставен во најсветото место.  
 
10.   Праведноста преку вера е единствената вистинска праведност. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
11.   Праведноста преку вера доаѓа од (1)  
___   Човечките дела.  
___   Тоа да се биде крстен.  
___   Вера во Исуса Христа.  
 
12.   Кој го убивал жртвеното животно што грешникот го принесувал? (1)  
___   Бог.  
___   Свештеникот.  
___   Грешникот.  
 
13.   Кои од следните изјави се точни за праведноста која Христос ја нуди? (3)  
___   Таа ќе нè обнови нас според Божјиот лик.  
___   Не е извршена на чуден начин.  
___   Нашите добри дела се голем дел од неа.  
___   Ги покрива нашите минати гревови.  
___   Ни дава желба да живееме праведно.  
 
14.   Кои од следните нешта се точни во врска со денот на помирувањето? (4)  
___   Се случувало еднаш месечно.  
___   Тоа било ден на суд.  
___   Тоа бил ден на игри и добра забава.  
___   Го симболизирал завршниот суд.  
___   Јарецот за отпуштање го претставувал сатаната.  
___   Крвта била внесена во најсветото место.  
 
15.   Праведноста значи правилна врска со Бога. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
16.   Погубувањето на животното им помагало на луѓето да сфатат дека гревот донесува 
смртна казна врз сите луѓе. 
___   Да.  
___   Не.  

 

    



Точно-на-време!-Откриени-пророчките-времиња!  
    Врзете ги појасите! Во оваа лекција ќе го откриеме најдолгиот 

пророчки период во Библијата - пророштво кое совршено го 
прорекува првото Христово доаѓање на земјата и времето на 
неговата смрт. Во 16. лекција "Ангелски пораки од вселената", 
научивме дека Бог има неверојатно важна вест која мора да ја 
слушне целиот свет, пред Христос да се врати! Во првиот дел 
од таа вест Бог им заповеда на луѓето да му се поклонуваат и 
да го слават Него, бидејќи часот на Неговиот суд пристигнал 
(Откровение 14:7). Во Даниел 8. и 9. глава, Бог го открива 
датумот на отпочнувањето на Неговиот конечен суд и дава 
моќни пророчки докази во прилог на тоа дека Христос е 
Месија. Токму од тие причини ниту едно друго пророштво во 
Библијата не е со толкаво значење, а сепак малкумина се 
свесни за тоа! Други пак целосно погрешно го толкуваат. Ве 
молиме пред да започнете со проучувањето на оваа лекција 
прочитајте ги најнапред Даниел 8. и 9. глава, и молете се 
Божјиот Дух да ве води во разбирањето на оваа неверојатна 
лекција.  

1.   Во визија, Даниел гледа овен со два рога кој боде кон запад, север, 
исток и југ и го победува секој ѕвер што ќе го сретне на пат (Даниел 
8:3,4). Што симболизира овој овен? 
 
"Овенот со двата рога што го виде, тоа се мидијскиот цар и персискиот." 
Даниел 8:20.  

Answer: Овенот е симбол на тогашното светско Медо-Персиско царство, кое 
исто така е претставено со мечка во Даниел 7:5. Пророштвата во книгите на 
Даниел и Откровение го користат принципот на "повторување и проширување", што значи дека ги 
повторуваат пророштвата запишани во некои од претходните глави на книгата и ги прошируваат. 
Ваквиот пристап нуди јасност и сигурност на библиските пророштва. 

2.   Кое страшно животно е следното што ќе го види Даниел?  
 
"А косестиот јарец е царот на Грција, додека големиот рог што се 
наоѓа меѓу неговите очи, тој е нејзиниот прв цар: тој е здробен и 
место него излегоа други четири: тоа се четирите царства што ќе се 
издигнат од тој народ, но не со негова сила." Даниел 8:21,22.  

Answer: Како следно животно во визијата на Даниел одеднаш се 
појавува јарец со огромен рог, кој се движи со голема брзина. Тој го напаѓа и го победува овенот. 
Потоа големиот рог се крши, а на неговото место изникнуваат други четири. Овој јарец го 
симболизира третото светско царство - Грчко-Македонското, а големиот рог го симболизира 
Александар Македонски. Четирите рогови кои се појавуваат на местото на големиот рог ги 
претставуваат четирите царства на коишто се поделува империјата на Александар. Во Даниел 
7:6, овие четири царства се претставени со четирите глави на леопардот, кој исто така ја 
претставува Грција. Овие симболи се толку очигледни што е мошне лесно да се идентификуваат 
во историјата. 

3.   Според Даниел 8:8,9, потоа се подига мал рог. Кого го 
претставува малиот рог?  

Answer: Малиот рог го претставува Рим. Некои предлагаат 
дека малиот рог го претставува Антиох Епифаниј, цар, кој 



владеел со Палестина во вториот век пред Христа, и кој го прекинал еврејскиот систем на 
богослужение. Други пак, вклучувајќи ги тука повеќето водачи на реформацијата, верувале дека 
малиот рог го претставува Рим, и пагански и папски. Ајде да ги пронајдеме чистите библиски 
докази по овој предмет: 
 
A. Во склад со пророчкото правило на "повторување и проширување", силата што овде е 
претставена мора да е Рим, бидејќи и двете глави (втората и седмата) од книгата на Даниел 
укажуваат на тоа дека Рим е силата, којашто доаѓа по пропаѓањето на Грчко-Македонското 
царство. Стиховите во Даниел 7:24-27 исто така го засновуваат и фактот дека Рим во својата 
папска форма ќе биде надвладеан од Христовото Царство. Малиот рог од Даниел 8. глава 
целосно се вклопува во сето ова: Следи по Грција и конечно ќе биде уништен на натприроден 
начин или "ќе биде победен - не со рака", при второто Христово доаѓање. (Спореди Даниел 8:25 
со Даниел 2:34.) 
 
Б. Во Даниел 8. глава се вели дека Медо-Персија ќе стане силна (4 стих), Грција - многу силна (8 
стих), а малиот рог - посебно силен (9 стих). Од историјата е јасно дека после Грција ниедна 
друга сила не станала толку моќна како Рим. 
 
В. Рим ја проширил својата моќ кон југ (Египет), кон исток (Македонија) и кон "убавата земја" 
(Палестина), точно според запишаното пророштво (9 стих). Ниту една поголема сила не се 
вклопува овде освен Рим. 
 
Г. Само Рим се издигнал против Исуса, "Водачот на таа војска" (11 стих) и "Кнезот над кнезовите" 
(25 стих). Паганскиот Рим го распнува Исуса. Исто така го урива еврејскиот храм. Папскиот Рим 
успешно го "урна местото на Неговата светиња" (11 стих) и го "згази под нозе" (13 стих) со тоа 
што ќе ја промени Исусовата служба на небото со земно свештенство, коешто тврди дека може 
да простува гревови. Никој освен Бог не може да простува гревови (Лука 5:21). Исто така Исус е 
нашиот единствен Свештеник и Посредник (1. Тимотеј 2:5). 

4.   Даниел 8 глава нè информира дека силата на малиот 
рог исто така ќе уништи мнозина од Божјите избраници 
(стихови 10,24,25) и ќе ја собори вистината на земја (12 
стих). Кога еден од светите запрашал до кога ќе бидат 
газени Божјите избраници и небесното светилиште, 
каков бил одговорот од небото? 
 
"И ми рече: "Две илјади и триста вечери и утра; и тогаш 
светилиштето ќе се исчисти." Даниел 8:14.  

Answer: Одговорот од небото гласел дека небесното светилиште ќе биде исчистено после 2 300 
пророчки денови, или 2.300 буквални години. (15 лекција целосно го објаснува пророчкиот 
принцип ден за година, кој стои запишан во Езекиел 4:6 и Броеви 14:34.) Веќе претходно 
научивме дека чистењето на земното светилиште во древниот Израел се случувало на денот на 
Очистувањето. 
 
На тој ден Божјиот народ јасно бил идентификуван како Негов, и се случувало конечно бришење 
на гревовите. Злите, коишто останале приврзани за своите гревови, биле отстранети од Израел. 
Така целиот логор бил исчистен од гревот. 
 
Небесата овде му дава сигурност на Даниел дека ќе се заврши дејствувањето на гревот и силата 
на малиот рог, неговата контрола над светот и прогонството на Божјиот народ. Наместо тоа, по 
овие 2.300 години ќе настапи Божјиот ден на Очистување, или судот, кога гревот и грешниците ќе 
бидат идентификувани, а подоцна и засекогаш отстранети од вселената. Така вселената ќе биде 
исчистена од гревот. Неправдите кон Божјите избраници конечно ќе бидат исправени, и повторно 
со вселената ќе завладеат мирот и хармонијата од Едем. 



5.   Која важна точка постојано ја потенцира ангелот Гаврил? 
 
"Знај сине човечки дека видението се однесува на крајот од 
времето.". "Еве ти откривам што ќе биде во последните денови на 
гневот." "Но ти скриј го тоа видение, оти се однесува на далечни 
времиња." Даниел 8:17, 19, 26, нагласок додаден.  

Answer:  
Гаврил постојано истакнува дека визијата од 2.300 денови вклучува 
настани кои ќе се одигруваат во времето на последните денови, кое 
што започнало во 1798, како што беше истакнато во 15 лекција. 
Ангелот сака да разбереме дека ова пророштво најповеќе се 
однесува на нас, кои живееме во последните денови од историјата на 
земјата и има посебно значење за денешницата. 
 
Вовед во 9 глава на Даниел 
По визијата на Даниел од 8. глава, доаѓа ангелот Гаврил и започнува да му ја објаснува визијата. 
Кога Гаврил дошол до моментот да му го објасни значењето на 2.300 денови, Даниел колабирал 
и бил болен некое време. По некое време си ја повратил силата и и се вратил на својата работа, 
но бил многу загрижен околу оној дел од визијата, кој сè уште не му бил разјаснет. Даниел 
искрено се молел за својот народ, кој бил под Медо-Персиско ропство. Се покајал за своите 
гревови и го молел Бога да му прости на народот. Деветата глава на Даниел започнува со 
искрената молитва на пророкот, исповед и повик кон Бога.  
 
Ве молиме пред да продолжите со проучувањето на оваа лекција да ја прочитате деветата 
глава на Даниел. 

6.   Додека Даниел се молел, одненадеж почувствувал допир. Кој 
бил тоа и каква вест му соопштил (Даниел 9:21-23)? 

Answer: Ангелот Гаврил дошол кај Даниел за да му го објасни 
пророштвото за 2.300 години. 

7.   Колку од тие 2.300 денови 
ќе бидат отсечени за Евреите, и 
за нивниот главен град, 
Ерусалим (Даниел 9:24)? 

Answer: За Евреите биле 
"одредени", или отсечени 
седумдесет седмици. 
Седумдесетте пророчки седмици 
се еднакви на 490 буквални 

години (70 x 7=490). Божјиот 
народ наскоро ќе излезе од 
Медо-Персиското ропство, и 
Бог ќе отсече 490 години од 
периодот на 2.300 години 
давајќи му ги на Својот 
избран народ, уште една 
можност да се покајат и да му служат Нему. 

8.   Кој настан и датум требало да го означи почетокот на 
периодот од 2.300 денови и пророштвото од 490 години 
(Даниел 9:25)? 

Answer: Почетокот го означува декретот на персискиот цар 



Артаксеркс упатен до Божјиот народ (кој се наоѓал под Медо-Персиско ропство) да се врати во 
Ерусалим и да започне со реизградба на Ерусалим. Декретот кој се наоѓа во седмата глава на 
Езра, бил даден во 457 година п.н.е - во седмата година од владеењето на царот (стих 7) - и 
станала правосилна есента. Артаксеркс започнал со своето владеење во 464 год. п.н.е. 

9.   Ангелот рекол дека 69 пророчки седмици, или 483 буквални 
години (69 x 7 = 483), кога се додаваат на 457 година п.н.е. 
достигаат сè до појавата на Месијата (Даниел 9:25). Дали тоа 
навистина е така? 

Answer:  
Да, навистина! Математичките пресметки покажуваат дека кога на 457 
година п.н.е. (есента) ќе се додадат цели 483 години доаѓаме до есента 
27 година н.е. Зборот "Месија" значи "помазан" (Јован 1:41). Исус бил 
помазан со Светиот Дух (Дела 10:38) при Неговото крштевање (Лука 
3:21,22). Неговото помазување се случило во 15 година од владеењето 
на царот Тибериј (Лука 3:1), а тоа било 27 година н.е. Можете ли да си 
замислите дека ова пророштво било изречено пред цели 500 години!  
 
Потоа Исус започнал да проповеда дека се исполнило времето (укажувајќи на исполнувањето на 
483 години, кои се протегале сè до појавата на Месијата). На тој начин Исус јасно го потврдил 
пророштвото (Марко 1:14,15; Галатјаните 4:4). Така Исус започнал со Својата мисија, јасно 
укажувајќи на важноста и автентичноста на пророштвото од 2.300 денови. Ова е возбудлив и 
сензационален 
доказ дека: 
 
A. Библијата е вдахновена. 
Б. Исус е Месија. 
В. Сите преостанати датуми од ова пророштво се валидни. Каква цврста основа на која треба да 
се гради! 

10.   Го разгледавме периодот од 483 години како дел од пророштвото од 490 години. Ни 
остана уште една пророчка седмица или седум буквални години (Даниел 9:26,27). Што 
следува потоа? Кога ќе се случи тоа? 

Answer: Исус во средината од седмицата ќе биде предаден на смрт, што всушност значи три и 
пол години по Неговото помазание, што паѓа пролетта 31 година од н.е. Забележете како е 
запишан овој текст во 26 стих: "И по шеесет и двете седмици Христос ќе биде предаден на смрт, 
но не за себеси." 
 
Не, слава на Бога, кога Исус беше предаден на смрт, Тој не умре за себе. Тој "којшто не згреши" 
(1. Петрово 2:22) беше распнат за нашите гревови (1. Коринтјаните 15:3; Исаија 53:5). Исусовиот 

бесценет живот 
драговолно и од љубов 
беше понуден, за да нè 
спаси од гревот. 
Алилуја, каков 
Спасител! Исусовата 
откупителна жртва е 
основната мисла во 
Даниел 8. и 9. глава. 



11.   Заради тоа што Исус умрел по три и пол години, тогаш 
како можел да "го потврди заветот за мнозина" во последните 
седум години, како што стои запишано во пророштвото во 
Даниел 9:27? 

Answer: Заветот е Неговиот благословен договор да ги спаси 
луѓето од гревот (Евреите 10:16,17). Откако Неговата служба од 
три и пол години завршила, Исус го потврдил заветот преку Своите 
апостоли (Евреите 2:3). Најнапред ги испратил да им проповедаат 
на Евреите (Матеј 10:5,6), бидејќи на Неговиот избран народ му 
преостанале уште три и пол години можност да се покае, од оние 
490 години. 

12.   Што сториле апостолите 
кога периодот на последната 
можност за покајание на 
Евреите од 490 години завршил есента 34 година од н.е.? 

Answer: Тие започнале да им го проповедаат евангелието на 
останатите народи и нации во светот (Дела 13:46). Стефан, 
верниот ѓакон, бил јавно каменуван 34 година од н.е. 
Оттогаш па понатаму Евреите, поради тоа што го 
отфрлиле Христа и Божјиот план, престанале да бидат 
избран Божји народ. Наместо нив, Бог денес како Свој народ 
ги смета сите оние што ќе Го прифатат и ќе му служат како 
духовни Евреи. Тие стануваат Негов избран народ - 
наследници по ветувањето. Во духовни Евреи секако се 
вбројуваат и оние Евреи од еврејската нација кои ќе го 

прифатат Христа (Галатјаните 3:27-29; Римјаните 2:28,29). 

13.   Колку години од пророштвото за 2.300 години 
преостанале по 34 година од н.е? Кога завршува ова 
пророштво? Според ангелот, што ќе се случи на тој ден 
(Даниел 8:14)? 

Answer: Останале уште 1810 години (2.300 - 490=1.810). Ова 
пророштво завршува во 1844 година (34+1810=1844). Ангелот 
рекол дека тогаш ќе биде исчистено небесното светилиште, или 
со други зборови ќе отпочне небесниот суд. (земното 
светилиште било уништено во 70 година по Христа.) Од 
минатата лекција видовме дека денот на очистувањето т.е. на 
небесниот суд бил определен за во последното време. Сега 
знаеме дека почетниот ден на судот е во 1844 година. Лично 
Бог го поставил овој ден. Овој ден е исто толку сигурен како што 
беше и 27 година од н.е. како година кога Исус бил помазан за 
Месија. Божјиот народ што живее во ова последно време мора 
да го објави почетокот на судот (Откровение 14:6,7). Ќе бидете воодушевени и благодарни да ги 
научите деталите што се однесуваат на судот во наредната лекција. Во времето на Ное, Бог 
објавил дека судот ќе настапи за време од 120 години (Битие 6:3) - така и се случило. Божјиот 
финален суд веќе трае почнувајќи од 1844 година.  
 
Значењето на помирувањето 
Оригиналното значење на англискиот збор "atonement" е всушност "at-one-ment;" а тоа значи да 
се биде едно, да се сложиш. Тоа всушност значи единство. На почетокот совршена хармонија 
владеела во целиот универзум. Тогаш Луцифер, еден брилијантен небесен ангел (со кого што 
подетално се запознавме во втората лекција), го предизвикал Бога и Неговите принипи на 
владеење. Една третина од сите небесни ангели му се приклучиле на сатаната во неговиот бунт 
против Бога (Откровение 12:3,4,7-9). 



 
Овој бунт против Бога и неговите принципи на љубов Библијата го ословува како грев 
(Исаија 53:6; 1. Јованово 3:4). Ваквиот бунт носи главоболки, збрка, трагедии, разочарувања, 
грижи, страдања и зло од секаков вид. Најлошо од сè е тоа што плата за гревот е смрт (Римјаните 
6:23) - и тоа смрт од која нема враќање - смрт во огненото езеро (Откровение 21:8). Гревот се 
шири многу брзо и е позаразен од било каков вид рак. Целокупната вселена ја става во опасност.  
 
 
Така Бог ги исфрлил Луцифер и неговите ангели од небото (Откровение 12:7-9), и Луцифер 
добил ново име - сатана што во превод значи противник. Неговите ангели се нарекуваат демони. 
Сатаната ги измамил Адам и Ева, па така гревот преминал на целиот свет. Каква страшна 
трагедија! Уништувачкиот конфликт помеѓу доброто и злото започнал, и се чинело дека злото 
победувало. Ситуацијата изгледала безнадежно. 

Но Не! Исус, Божјиот Син -- кој е исто така божествена личност, а Кој се 
изедначил и станал еднаков како и сите други луѓе на земјата, прифатил 
да го жртвува Својот сопствен живот за да ја плати смртната казна за секој 
грешник (1. Коринтјаните 5:7). Прифаќајќи ја Неговата жртва, грешниците 
се ослободуваат од вината за гревот (Римјаните 3:25).Овој величествен 
план вклучува и навлегување на Исуса во срцето и животот на оној што ќе 
го покани (Римјаните 3:20) и негова коренита промена создавајќи од него 
целосно нова личност (2 Коринтјаните 5:17). Со оваа жртва Исус 
обезбедил сила да му се спротивставиме на сатаната и да може секоја 
обратена личност да биде повторно обновена во Божјиот лик, во кој и сме 
биле создадени (Битие 1:26,27; Римјаните 8:29). 
 
Оваа благословена понуда за откуп вклучува план според кој гревот 
треба да се изолира и уништи - вклучувајќи ги сатаната и неговите ангели, 
заедно со сите оние кои се приклучуле во неговиот бунт. (Матеј 25:41; 

Откровение 21:8). Сите на земјата ќе можат да слушнат за Исуса и за Неговото владеење од една 
страна и за сатаната и неговото ѓаволско диктаторство од друга страна и ќе имаат можност да 
донесат одлука да застанат, или на страната на Христа, или пак на страната на сатаната (Матеј 
24:14; Откровение 14:6,7). 
 
На небесниот суд ќе биде разгледан случајот на секој што живеел на земјата (Римјаните 
14:10-12), и Бог ќе го почитува сечиј избор, било да ја заземе страната на Христа, или на сатаната 
(Откровение 22:11, 12). Конечно откако гревот е отстранет, Божјиот план вклучува и создавање на 
ново небо и нова земја (2. Петрово 3:13; Исаија 65:17), каде што нема да има повеќе грев (Наум 
1:9), и која ќе им припадне на спасените за сета вечност (Откровение 21:1-5). Тогаш Синот и 
Отецот засекогаш ќе живеат во радост и хармонија со својот народ. 
 
Сето ова има свој дел во помирувањето Бог ни укажал на тоа преку Својата Реч и ни го 
демонстрирал преку службата во старозаветното светилиште, посебно преку денот на 
помирувањето. Исус е клучот на помирувањето. Сето тоа е возможно поради Неговата жртва на 
крстот. Оттргнувањето на гревот од нашите животи и од целокупната вселена е можно само преку 
Него (Дела 4:12). Токму затоа тројната ангелската вест нè повикува сите да му служиме Нему 

(Откровение 14:6, 7). 

14.   Зошто некои библиски интерпретатори последната 
седмица (или седумте години) од периодот од 490 години, 
кој се однесува на еврејската нација, го поврзуваат со 
работата на Антихристот во последните денови од 
историјата на земјата? 

Answer: Ова е добро прашање - Зошто некој би ги отстранил 
последните седум години од ова пророштво, кои се однесуваат 
на еврејската нација и би ги поставил на крајот од историјата? 
 

Ајде да ги разгледаме фактите: 

 
Сатаната е 
причинителот 
на секој грев.  



 
A. Нема никакво насетување или доказ дека има било каков прекин во било кој дел од ова 
пророштво. Тоа е постојано, како што биле постојани и 70 години на прогонство на Божјиот народ 
споменати во Даниел 9:2.  
 
Б. Никогаш во Писмото некој одреден број на временски единици (денови, седмици, месеци, 
години) кои сочинувале временски период не значеле нешто друго освен постојани временски 
единици. Тежината на доказот лежи врз оние, кои тврдат дека било кој дел од било какво 
пророчко време би бил отсечен и префрлен некаде во некое друго време. 
 
В. 27 година од н.е. (годината на Исусовото крштавање) го означува почетокот на на 
последните седум години од ова пророштво, кои Исус ги потенцирал веднаш на почетокот од 
својата мисија велејќи: "Времето се исполни" Марко 1:15.  
 
Г. Во моментите кога умирал на крстот пролетта 31 година, Исус извикал: Се сврши. 
Спасителот овде јасно укажува на пророштвата за Неговата смрт запишани во Даниел 9. глава, 
како што се: 
1. Месијата ќе биде "погубен" или распнат (стих 26). 
2. Тој ќе направи да "прекратат жртвата и приносот", со тоа што ќе умре како вистинско Божјо 
Јагне (стих 27; 1. Коринтјаните 5:7; 15:3). 
3. Тој ќе го "покрие беззаконието" (стих 24). 
 
Не постои никаков библиски авторитет или доказ за отсекување на последната седмица, или 
седумте години, од пророштвото од 490 години, кое им било одредено на Евреите и нивно 
поврзување со работата на Антихристот во последното време. Она што е уште посериозно, е 
фактот што таквото отцепување на последните седум години го нарушува вистинското значење 
на многу други пророштва од книгата на пророк Даниел и книгата на Откровение и ги прави 
неразбирливи за луѓето. Токму затоа, Бог забранува индивидуално толкување на пророштвата, 
како што е оваа теорија за отсекување на последните седум години од пророштвото за 490 
години. Таквите толкувања секогаш ги водат луѓето во погрешна насока. 

15.   Јас ја прифаќам откупителната Христова жртва која била приложена и за мене и Него 
го поканувам да влезе во мојот живот, да ме исчисти и да направи од мене ново создание. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Силата на малиот рог се појавува и во Даниел 7. и во Даниел 8. Дали станува збор за 
истата сила и во двете глави? (Даниел 7:8 )  

Силата на малиот рог во Даниел 7 глава го симболизира папството. Силата на малиот рог во 
Даниел 8. глава ги симболизира и паганскиот и папскиот Рим.  

2.   Изразот 2.300 денови во Даниел 8:14 на еврејски буквално се преведува како 2.300 
вечери и утра. Дали ова значи дека станува збор за 1.150 денови како што велат некои? 
(Даниел 8:14 )  

Не, Библијата во Битие 1:5,8,13,19,23,31 јасно покажува дека изразот вечер и утро е еднаков на 
еден цел ден. Не постои никаков историски настан што би кореспондирал со завршетокот на 
1.150 денови.  

3.   Каква улога има "изборот" во христијанскиот живот? (Исус Навин 24:15 )  

Тоа е главниот клуч до успехот. Онака, како делува Бог, секогаш вклучува слободен избор (Исус 
Навин 24:15). Иако Тој сака да ги спаси сите (1. Тимотеј 2:3,4), Тој сепак дозволува слободен 



избор (Второзаконие 30:19). Бог му дозволил на сатаната да избере да се побуни против Него. Тој 
исто така им дозволил слобода на изборот и на Адам и Ева. Праведноста не е нешто што по 
некаков автоматизам ме спасува, без оглед на тоа како живеам, па дури и во случај да не сакам 
да се спасам. Изборот значи дека секогаш слободно можам да го променам своето мислење. 
Исус сака да го изберам Него (Матеј 11:28-30) и тој избор да го обновувам секој ден (Псалм 86:3). 
Доколку секојдневно го избирам Него, Тој ќе ме промени и ќе ме направи да личам на Него и 
сигурно ќе ме поведе со Себе во Неговото благословено царство. Но ве молам запомнете, дека 
секогаш сум слободен да го сменам својот курс. Бог не присилува. Затоа мојот секојдневен избор 
да Му служам треба да биде на прво место.  

4.   Мнозина веруваат дека царот Антиох Епифаниј е силата на малиот рог од Даниел 8. 
глава. Како можеме со сигурност да знаеме дека ова не е вистинито? (Даниел 8:9 )  

Постојат повеќе причини. Еве неколку од нив:  
 
A. Антиох Епифаниј никогаш не станал толку моќен, како што вели пророштвото (Даниел 8:9). 
Б. Тој не владеел кон крајот на царството на Селеук, како што тоа го вели пророштвото, (Даниел 
8:23) туку некаде кон средината. 
В. Оние, кои учат дека Антиох Епифаниј е малиот рог, сметаат дека 2.300 денови се буквални 
денови наместо пророчки. Овој буквален временски период од нешто повеќе од шест години нема 
никаква поважна употреба во Даниел 8. глава. Сите обиди овој буквален временски период да се 
поврзе со Антиох Епифаниј пропаднале, што навистина е срамно за неговите поддржувачи. 
Г. Малиот рог сè уште постои во времето на крајот (Даниел 8:12,17,19), додека Антиох Епифаниј 
починал во 164 година п.н.е. 
Д. Малиот рог требало многу да нарасне кон југ, исток и кон Палестина (Даниел 8:9). Иако Антиох 
Епифаниј владеел со Палестина некое време, тој сепак немал никаков успех во Египет (југ) и 
Македонија (исток). 
Е. Малиот рог го разурнува Светото Место - Божјото светилиште (Даниел 8:11). Антиох Епифаниј 
не го уништил храмот во Ерусалим. Вистина е дека го осквернал, но тој бил уништен од Рим во 70 
година од н.е. Ниту пак го разурнал Ерусалим, како што тоа го вели пророштвото (Даниел 9:26). 
Е. Христос, мерзоста (грозноста) на запустувањето од Даниел 9:26 и 27, не го поврзува со 
злоделата на Антиох Епифаниј во 167 година п.н.е, туку во блиската иднина (за време на 
Неговата генерација) кога римската армија ќе го уништи Ерусалим заедно со храмот во 70 година 
од н.е (Лука 21:20-24). Во Матеј 24:15, Исус го споменува пророкот Даниел и вели дека неговото 
предвидување во Даниел 9:26,27 ќе се исполни, кога христијаните ќе видат (во иднина) како 
грозноста на запустувањето стои во светилиштето во Ерусалим. Ова е премногу јасно за да не се 
разбере.  
Ж. Исус, разурнувањето на Ерусалим го поврзува со последното одбивање на Израел да го 
прифати како Цар и Спасител (Матеј 21:33-43; Лука 19:41-44). Оваа врска на отфрлањето на 
Месијата и на разурнувањето на градот и храмот е клучната порака во Даниел 9:26,27. Тоа е 
порака, која ги најавува последиците на постојаното одбивање на Израел да го прифати Месијата 
- дури и по истекувањето на времето на милоста од 490 години. Да се поврзе ова пророштво со 
Антиох Епифаниј, кој починал 164 година п.н.е., долго пред Исусовото раѓање, значи целосно 
нарушување на значењето на осмата и деветата глава од книгата на пророкот Даниел - каде што 
е запишано најважното пророштво во Библијата.  
Quiz Questions 
 
1.   Овенот од Даниел 8 глава го симболизира (1)  
___   Вавилон.  
___   Медо - Персија.  
___   Грција.  
___   Рим.  
 
2.   Кого го претставува јарецот од Даниел 8 глава? (1)  
___   Египет.  
___   Палестина.  
___   Грција.  
___   Асирија.  
 



3.   Силата на малиот рог од Даниел 8. глава го претставува (1)  
___   Антиох Епифаниј.  
___   Рим, во својата паганска и папска форма.  
___   Атеизмот.  
___   Ирак.  
 
4.   Денот на очистувањето во стариот Израел бил ден на судот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
5.   Колку од 2.300-те години биле одредени за Евреите? (1) 
___   490 години.  
___   700 години.  
___   1810 години.  
___   100 години  
 
6.   Во библиските пророштва, еден пророчки ден е еднаков на една буквална година. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
7.   Во пророштвото од 2.300 години проречено било (цели 500 години пред да се случи) 
дека Месијата ќе се појави во 27 година од н.е. Тој се појавил точно на време. Ова докажува 
дека (3) 
___   Библијата е вдахновена.  
___   Ангелот Гаврил случајно погодил.  
___   Сите останати датуми од ова пророштво се автентични.  
___   Исус е Месија.  
 
8.   Што направиле учениците откако завршил периодот од 490 години, кои и биле одредени 
на еврејската нација? (1) 
___   Почнале да им проповедаат на луѓе од други нации.  
___   Отишле на подолг одмор.  
___   Проповедале дека после 34 година од н.е не може да се спаси ниту еден Евреин.  
 
9.   Според пророштвото од 2.300 години во Даниел 8. и 9. глава, што се случило во 1844 
година? (1) 
___   Започнал небесниот суд.  
___   Завршило времето на милост за еврејската нација.  
___   Исус се вознел на небото.  
___   Бог го завршил времето на милост за сите луѓе.  
 
10.   Небесниот ден на очистувањето, ќе ја доведе целата вселена во целосна хармонија со 
Бога. Која од следниве изјави е вистинита во врска со некои поединости на овој настан? 
(10) 
___   Исус се жртвува за нас, за да ја плати платата за гревот.  
___   Исус нè ослободува од вината за гревот.  
___   Исус нè менува и потполно нè обновува.  
___   Исус повторно ни го враќа Божјиот лик.  
___   Во небесната судница Бог му оддава почит секому, кој донел одлука да му служи било на 
Христа било на сатаната.  
___   Секој поединец на земјата ќе биде целосно информиран за планот на сатаната за 
уништување и Божјиот план за спасение на луѓето.  
___   Гревот, сатаната и грешниците ќе бидат изолирани и уништени.  
___   Бог создава ново небо и нова земја за Својот народ, за да живее со него.  
___   Никогаш повеќе нема да се појави грев.  
 
11.   Нема никаков библиски доказ за оттргнување на последната седмица или седумте 
години од периодот од 490 години, кој се однесува на Евреите и нивно поврзување со 
работата на Антихристот во последното време од земната историја. (1) 
___   Точно.  



___   Неточно.  
 
12.   Во 34 година од н.е. (3) 
___   Завршило времето на милоста за Евреите како избран Божји народ.  
___   Апостолите започнале да им проповедаат на останатите народи и нации.  
___   Стефан, праведниот ѓакон, бил каменуван.  
___   Започнал небесниот суд.  
 
13.   Периодот од 2.300 денови започнал во (1)  
___   34 н.е.  
___   1944  
___   1491 п.н.е.  
___   457 п.н.е.  
 
14.   Пророштвата од книгите на Даниел и Откровение се однесуваат пред сè за нас и за 
нашето време. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Случајот-затворен!  

 
 
 

  Поротата е присутна, пресудата се чита...случајот е затворен! 
Многу сериозно нешто. Денот брзо наближува кога животот на 
секоја личност која некогаш живеела ќе биде прегледан пред 
сèзнајните Божји очи (2. Коринтјаните 5:10). Но ова нека не те 
алармира! Милиони веќе имаат откриено дека пораката за 
судот во оваа лекција е многу добра вест! Во четири случаи 
кога книгата на Откровението го споменува големиот суд, таа 
возгласува фала и благодарност! Меѓутоа дали знаеш дека 
Библијата го користи зборот суд повеќе од илјада пати? Скоро 
секој Библиски писател посочува кон него, така што неговата 
важност не може да биде пренагласена. Во следните неколку 
минути, ќе ти се отворат очите за овој занемарен предмет.  

1.   Ангелот Гаврил му го дал на Даниел пророштвото за небесниот суд кој започнал во 
1844 година. Оваа прва фаза на судот е наречен предадвентен суд затоа што се случува 
пред Христовото второ доаѓање. Која група на луѓе ќе биде разгледана во првата фаза на 
судот? Кога завршува тој? 

"Судот мора да почне од Божјиот дом." 1. Петрово 4:17. "Оној Кој врши неправда, 
нека врши уште неправда; и кој е осквернет, нека се осквернува уште; и кој е 
праведен нека врши уште праведност; и кој е свет, нека станува уште посвет!" 
Откровение 22:11,12. (Види исто 1. Тимотеј 3:15.)  

Answer: Тој завршува пред второто Христово доаѓање. Ќе бидат разгледани 
животите на оние (живите и мртвите) кои тврделе дека се христијани (Божјиот 
дом). (Во 18 лекција, 1844 година е потврдена како почетна дата на овој суд) 

2.   Кој претседава со судот? 
Кој е адвокатот бранител? 
Кој е судијата? Кои се 
обвинетите? Кои се 
сведоците? 
 
"Се поставија престоли и седна 
Старецот...престолот Негов личеше на огнен 
пламен.” “Судот заседна и книгите се 
отворија." Даниел 7:9,10. "Имаме Застапник 
пред Таткото - Исус Христос, Праведникот." 1. 
Јованово 2:1. "Таткото не суди никого, туку 
целиот суд Му го отстапи на Синот." Јован 
5:22. "Ѓаволот, ... обвинителот на нашите 
браќа, кој ги обвинува пред нашиот Бог, дење 
и ноќе." Откровение 12:9,10. "Ова го зборува 
Амин, верниот и вистинитиот Сведок, 

Почетокот на Божјото создание." Откровение 3:14. (Види исто Колосјаните 1:12-15.)  

Answer: Бог Таткото, Старецот, претседава со судот. Тој тебе многу те сака (Јован 16:27). 

 
Само 
животите 
на 
праведните 
ќе бидат 
испитани 
во првата 
фаза на 
судот.  



Сатаната е твојот единствен обвинител. Во небесниот суд, Исус, кој те љуби – твојот најдобар 
пријател - ќе биде твојот бранител, судија и сведок. И тој ветува дека судот ќе биде “даден во 
полза на светиите.” Даниел 7:22. 

3.   Кој е изворот на евиденција користен во 
предадвентиот суд? Според кое нешто ние ќе бидеме 
судени? Заради тоа што Бог знае сè за една личност, 
тогаш зошто има потреба од суд? 
 
"Судот заседна и книгите се отворија.." Даниел 7:10. "А на 
мртвите им беше судено според она што е запишано во 
свитоците, според нивните дела." Откровение 20:12. "Што ќе 
бидат судени според законот на слободата." Јаков 2:12. "Ние 
станавме призор на светот, на ангелите и на луѓето" 1. Коринтјаните 4:9.  

Answer: Евиденцијата во судот доаѓа од книгите во кои се запишани деталите од животот на 
секој човек. 
За верните, записот за молитва, покајание и простување на гревовите ќе биде присутен за секој 
еден да го види. Записот ќе докаже дека Божјата сила им дава сила на христијаните да живеат 
променети животи. На Бога му е угодено од Неговите светии и Тој ќе најде задоволство 
споделувајќи ја евиденцијата од нивните животи. Судот ќе потврди дека “нема никакво осудување 
за оние кои се во Исуса Христа и живеат не по телото туку по духот.” Римјаните 8:1. 
 
Законот на десетте заповеди е Божјиот стандард на судот (Јаков 2:10-12). Кршењето на Неговиот 
закон претставува грев (1. Јованово 3:4). Праведноста на законот ќе биде исполнета од Христа во 
сите од Неговите светии (Римјаните 8:3,4). Да се тврди дека тоа не е возможно е да се сомнева 
во Божјиот збор и во Неговата сила. 
 
Судот не постои за Бог да биде информиран. Тој е веќе целосно информиран (2.Тимотеј 2:19). 
Меѓутоа, како и да е, откупените доаѓаат на небото од еден свет кој бил целосно деградиран од 
гревот. Ангелите и жителите на другите светови кои не згрешиле, на извесен начин нема да се 
чувствуваат угодно за тоа ако некој биде донесен во Божјото небесно царство кој би можел да го 
започне гревот одново. Така, судот ќе им го прикаже ним секој детал и ќе им даде одговор на 
секое прашање. Сатанската вистинска цел била секогаш да го омаловажи Бога како нефер, груб, 
без љубов и невистинит. Ова прави да биде уште поважно за сите битија во вселената од прва 
рака да видат како Бог бил крајно трпелив со грешниците. Оправдувањето на Божјиот карактер е 
главната цел на судот (Откровение 11:16-19;15:2-4;16:5, 7;19:1,2; Даниел 4:36,37). Забележи дека 

фала и слава му се дадени на Бога за начинот на кој Тој го изведува 
судот. 

4.   Кој дел од животот на една личност е разгледана во 
предадвентиот суд? Што ќе биде потврдено? Како ќе бидат 
одредени наградите?  
 
"Бог ќе го изнесе декое дело на судот, секое тајно нешто, дали е тоа 
добро или зло." Проповедник 12:14. "Оставете ги (каколот и 
пченицата) нека растат двете заедно до жетвата." "Синот Човечки ќе 
ги испрати Своите ангели и тие ќе го соберат од Неговото царство 
сето она што наведува на грев и оние кои вршат беззаконие." Матеј 
13:30,41. "Ете, доаѓам скоро, и наградата Моја е со Мене, за да му 
дадам секому според неговите дела." Откровение 22:12.  

 

 

 



Answer:  

 
Секој детал од животот на една личност ќе биде испитан, 
вклучувајќи ги тајните мисли и дела. Заради оваа причина, 
првата фаза на судот исто така е наречен и истражен суд. 
Судот ќе потврди кои ќе бидат спасени од оние кои тврделе 
дека се христијани. Исто така без сомнеж ќе се потврдат како 
загубени оние чиишто имиња нема да бидат судени во 
предадвентниот суд. И покрај тоа што ние сме спасени преку 
благодатта, наградите ќе бидат дадени врз основа на делата 
или однесувањето – кои ја докажуваат вистинитоста на 
христијанската вера (Јаков 2:26). 

5.   Која група се суди во небесниот суд за време на милениумот од Откровение 20 глава? 
Која е целта на оваа втора фаза од судот? 
 
"Или не знаете ли дека светиите ќе му судат на светот?...Не знаете ли дека ние ќе им судиме на 
ангелите?" 1. Коринтјаните 6:2,3. "И видов престоли, а на оние кои седеа на нив им беше дадено 
да судат." Откровение 20:4.  

Answer:  

“Светиите,” или праведните луѓе од сите векови 
што Исус ќе ги земе на небо со облаците при 
Своето второ доаѓање, ќе земат дел во втората 
фаза на судот. 
 
Да речеме дека едно семејство открие дека 
нивниот возљубен син кој бил убиен не е на 
небото. Но убиецот се наоѓа таму. Оваа втора 
фаза на судот ќе ги одговори сите прашања на 
светиите. Животот на секоја загубена личност 
(вклучувајќи го сатаната и неговите ангели) ќе 
биде внимателно разгледан од праведните, кои 
тогаш целосно ќе се согласат со Исусовата 
одлука во поглед на наградата на секој еден од 
нив. Ќе стане јасно дека сиот суд не е самоволна 
работа. Наместо тоа, тој едноставно ја 
потврдува одлуката што луѓето ја направиле да 
му служат на Христа или на друг господар 
(Откровение 22:11,12). (За преглед на 

милениумот, види лекција 12.) 

6.   Кога и каде третата фаза на небесниот суд ќе се одвива? Која нова група ќе биде 
присутна во оваа фаза на судот? 
 
"Во оној ден, Неговите нозе ќе стојат на Маслиновата Гора, што е спроти Ерусалим." "Тогаш ќе 
дојде Господ мојот Бог и сите светии со Него." "Сета земја ќе се претвори во рамница од Гаваја 
до Римон." Захарија 14:4, 5, 10. "Тогаш го видов Светиот Град, Новиот Ерусалим, како слегува од 
небото, од Бога." Откровение 21:2. "А кога ќе се навршат илјадата години, сатаната ќе...излезе да 
ги мами народите по четирите краишта на земјата...за да ги собере за војна, чиј број е како 
морскиот песок." Откровение 20:7, 8.  

 

 

 

 

 
Божјите светии од сите векови ќе 
учествуваат во втората фаза на 
судот. .  



Answer:  

Третата фаза на судот ќе се случува на земјата на крајот 
на милениумот (илјадата години) од Откровение 20 глава – 
откако Исус ќе се врати на земјата со светиот град. Сите 
зли кои некогаш живееле, вклучувајќи го и ѓаволот и 
неговите ангели, ќе бидат присутни. На крајот на 
милениумот, злите од сите векови ќе бидат воскреснати 
(Откровение 20:5). Сатаната веднаш започнува со моќна 
пропаганда за да ги измами. Неверојатно, тој успева да ги 
измами народите на земјата дека тие можат да го освојат 
светиот град. 

7.   Што се случува следно? 
 
"И излегоа на земната ширина и го опкружија логорот на 
светиите и омилениот град; и падна оган од небото и ги 
проголта." Откровение 20:9.  

Answer: Злите го опколуваат градот и се подготвуваат за напад. 

8.   Што го попречува нивниот воен план и со какви 
последици? 
 
"Ги видов мртвите, големи и мали, како стојат пред престолот, и 
се отворија свитоци; и друг свиток се отвори - книгата на 
животот, а на мртвите им беше судено според она што е 
запишано во свитоците, според нивните дела." Откровение 
20:12. "Зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот 
суд, и секој да си го добие она што го правел во телото, било 
добро или лошо." 2. Коринтјаните 5:10. "’Како што Сум жив Јас - 
вели Господ - пред Мене ќе клекне секое колено; и секој јазик ќе 
Го признае Бога.’И така, секој од нас за себе ќе одговара пред 
Бог." Римјаните 14:11, 12.  

Answer: Неочекувано, без предупредување, Бог се појавува во Својата блескава слава над 
градот (Откровение 19:11-21). Времето на вистината пристигна. Секоја загубена душа од 
почетокот на светот, вклучувајќи го сатаната и неговите ангели, сега се соочува со Бога во судот. 
Секое око гледа кон Царот на царевите (Откровение 20:12). 
 
Секоја личност го прегледува својот живот 
Потоа секоја загубена личност се потсетува на својот живот: Божјите постојани, топли, молбени 
повици за покајание; тој додворувачки, тивок, малечок глас; чудесното убедување под кои тој се 
наоѓал; повторените одбивања да се одговори. Сето тоа е тука. Точноста е неоспорлива. Фактите 
се несоборливи. Бог сака злите да целосно сфатат. Тој ќе ги обезбеди деталите што можеби се 
потребни за нештата да станат јасни. Книгите и записите се достапни. 
 
Ништо не е покриено 
Бог не се занимава со покривање. Тој нема уништено никакви докази, нема избришено лента. 
Нема ништо што да се скрие. Сите нешта се отворени и секоја личност која некогаш живеела плус 
сите добри и лоши ангели ќе ја гледаат драмата над сите драми.  
 
Загубените паѓаат на своите колена 
Оддеднаш постои раздвижување. Една загубена душа паѓа на своите колена и ја признава својат 
вина и отворено признава дека Бог бил повеќе од фер со него. Неговата тврдоглава гордост го 
држела да не одговори. И на сите страни, луѓето и злите ангели исто така паѓаат на колена. 
Тогаш скоро истовремено сите останати луѓе и зли ангели, вклучувајќи го сатаната, паѓаат наземи 
пред Бога (Римјаните 14:11). Тие отворено од Божјото име ги оттргнуваат сите лажни обвинувања 

 
Злите ќе се обидат да го 
нападнат светиот град.  



и даваат сведоштво за Неговата милостивост, фер третман кон нив, кој бил полн со љубов. 
 
Сите признаваат дека пресудата е фер 
Сите признаваат дека смртната пресуда врз нив е фер--единствениот безбеден начин да се 
соочи со гревот. За секоја загубена душа може да се каже: “Ти се имаш уништено себеси.” Осија 
13:9. Бог сега е оправдан пред вселената. Обвинувањата и тврдењата на санатата се изложени и 
недвосмислено ословени како перверзни лаги на еден затврднат грешник. 

9.   Кои завршни чекори ќе ја исчистат вселената од 
гревот и ќе обезбедат безбеден дом и иднина за 
праведните? 
 
"И излегоа на земната ширина и го опкружија логорот на 
светиите и омилениот град; и падна оган од небото и ги 
проголта. А ѓаволот, кој ги заблудуваше, беше фрлен во 
езерото од оган." Откровение 20:9,10. "Затоа што тие 
(злите) ќе бидат пепел под вашите нозе." Малахија 4:3. 
"Ете, Јас создавам нови небеса и нова земја." Исаија 65:17. 
"А ние, според Неговото ветување, очекуваме нови небеса 
и нова земја, каде суштествува праведноста." 2. Петрово 
3:13. "Еве го Божјиот Шатор меѓу луѓето и Тој ќе живее со 
нив; и тие ќе бидат Негов народ, а Самиот Бог ќе биде со 
нив." Откровение 21:3.  

Answer: Оган од небото паѓа врз злите. Огнот целосно ќе ја исчисти вселената засекогаш од 
гревот и грешниците. (Види лекција 11 за повеќе детали за пеколниот оган). Ова ќе биде време на 
длабока жалост и траума за Божјиот народ. Секоја личност ќе има некој од своите сакани или 
пријатели во огнот. Ангелите чувари веројатно ќе пуштат солзи за луѓето кои тие ги штителе и 
сакале со години. Дури и Христос, без сомнеж, ќе плаче над оние кои Тој ги љубел и за кои се 
застапувал толку долго. Во тој ужасен момент, Божјото душевното страдање на нашиот Татко 
небесен, над ужасната цена на гревот ќе биде далеку над тоа што може да се опише. 
 
Нови небеса и земја 
Тогаш Господ ќе ги избрише сите солзи од Својот откупен народ (Откровение 21:4) и ќе создаде 
нови небеса и нова земја – преубава за да се опише – за Своите светии. Но најубаво од сите 
нешта, Тој ќе живее со Својот народ низ сета вечност. Ниту една разумна личност не би сакала 

да го пропушти тоа. 

10.   Како “денот на помирувањето” во Стариот Завет го симболизира 
судот и Божјиот план да ја очисти вселената од гревот и истата да ја 
обнови во совршена хармонија?  

Answer:  

 
Во втората лекција, ние дознавме како сатаната лажно го обвинувал и 
предизвикувал Бога и ја донел злобноста на гревот во вселената. Денот на 

помирувањето во древниот Израел учел преку симболи, како Бог ќе се справи со гревот и како ќе 
ја поврати хармонијата во вселената преку помирувањето. Во земното светилиште, тие симболи 
биле: 
A. Божјиот јарец погубен за да ги покрие гревовите на луѓето. 
Б. Свештениците ја принесувале крвта при седиштето на милоста. 
В. Судот се случувал по следниот ред: (1) праведните потврдени, (2) непокајаните отсечени и (3) 
записот за гревот отстранет од светилиштето. 
Г. Записот на гревот поставен на јарецот за отпуштање. 
Д. Јарецот за отпуштање пратен во пустина. 
Ѓ. Луѓето очистени од нивните гревови. 
Е. Сите започнуваат една нова година со чист запис. 



 
Овие пет симболи претставуваат буквални настани на помирување кои се поставени од 
небесното светилиште – Божјата небесна влада на вселената. Првата точка погоре е симбол на 
буквалното помирување од првата точка подолу; втората точка погоре е симбол на втората точка 
долу итн. Забележете колку јасно Бог ги симболизирал овие големи настани на помирување: 
A. Исусовата смрт како замена за човекот (1. Коринтјаните 15:3; 5:7). 
Б. Исус како наш Првосвештеник ги обновува луѓето во Божјиот лик (Еврети 4:14-16; Римјаните 
8:29). 
В. Судот дава запис за да ги потврди животите – добри и лоши – и тогаш го отстранува записот 
на гревот од небесното светилиште (Откровение 20:12; Дела 3:19-21). 
Г. Одговорноста за зачнувањето на гревот и за причинувањето луѓето да згрешат е поставена на 
сатаната (1. Јованово 3:8; Откровение 22:12). 
Д. Сатаната истеран во пустината (1000 години од Откровение 20 глава). 
Ѓ. Сатаната, гревот и грешниците искоренати засекогаш (Откровение 20:10; 21:8; Псалм 37:10,20; 
Наум 1:9). 
Е. Нова земја создадена за Божјиот народ. Сето она што е загубено заради гревот сега е 
обновено на Божјите светии (2. Петрово 3:13; Дела 3:20,21). 
 
Помирувањето не е завршено сè додека вселената и сите нешта во неа не се обновени во 
состојбата која постоела пред појавата на гревот – со уверувањето дека гревот нема да се појави 
никогаш повторно. 

11.   Кои се добрите вести за судот коишто се откриени во 
оваа лекција? 

Answer:  
A. Бог и Неговиот начин на справување со гревот ќе биде 
славно оправдан пред целата вселена. Ова е централна цел на 
судот. 
Б. Судот ќе одлучи во полза на Божјиот народ. 
В. Праведните ќе бидат безбедни од гревот засекогаш. 
Г. Гревот ќе биде целосно исчистен и никогаш нема повторно да 
се јави. 
Д. Сето она што Адам и Ева го загубија заради гревот ќе им 
биде обновено на откупените. 
Ѓ. Во судот, Исус е нашиот судија, бранител и сведок. 
Е. И Таткото и Синот нè љубат. Ѓаволот е оној кој што нè обвинува. 
Ж. Небесните книги ќе бидат од помош за праведните, затоа што тие ќе покажат како силата на 
евангелието ги променила нивните животи. 
З. Нема осудување за оние кои се во Исуса Христа. Судот само ќе ги покаже доказите од таа 
вистина. 
Ѕ. Ниту една душа (човек или ангел) нема да се пожали на тоа дека Бог не е фер. Нема да биде 
нејасно дека Бог е полн со љубов, фер, милостив и љубезен во однесување со сите луѓе. 

12.   Бог ветува дека ќе те ослободи од вината во небесниот суд доколку го поканиш Христа 
да влезе во твојот живот и да му дозволиш да остане во контрола. Дали ќе го поканиш Него 
да влезе во твоето срце денес? 

Answer:  
Thought Questions 
1.   Која е разликата помеѓу тоа Христос да се прифати како мој Спасител и тоа Тој да се 
прифати како мој Господ? (Ефесјаните 4:13 )  

Разликата е темелна. Кога Јас го прифаќам него како Спасител, Тој ме спасува од вината и 
казната за грев и ми дава ново раѓање. Тој ме менува од грешник во свет човек. Оваа преобразба 
е големо чудо и е неопходно за спасение. Никој не може да биде спасен без тоа. Како и да е, Исус 
нема завршено со мене тогаш. Јас сум се родил, меѓутоа Неговиот план е јас да пораснам и да 
станам како Него (Ефесјаните 4:13). Кога јас го прифаќам Него секој ден како владетел, или 



Господ на мојот живот, Тој, преку Своите чуда, прави јас да растам во благодатта и 
христијанското однесување сè додека не станам созреан во Христа (2. Петрово 3:18). 
 
Проблемот – Сакам да чинам како мене ми е угодно 
Проблемот е тоа дека јас сакам да владеам над мојот живот – да чинам како ми е угодно. 
Библијата го нарекува ова “беззаконие,” или грев (Исаија 53:6). Од Христа да сторам мој Господ е 
толку важно нешто што Новиот Завет го споменува него како “Господ” 766 пати. Во книгата 
Делата на Апостолите, кон Него е посочено како “Господ” 110 пати и како “Спасител” само два 
пати. Ова покажува колку е важно да го познаваме Него како Господ и Владетел на нашите 
животи. Занемарен императив – Тој да биде Господ во нашите животи.  
 
Занемарен императив – Тој да биде Господ во нашите животи 
Исус постојано го нагласувал Неговото Господарство, затоа што Тој знаел дека Неговото 
зацарување во животите на луѓето ќе биде заборавена и занемарена заповед (2. Коринтјаните 
4:5). Сè додека јас Него не го направам Господар на мојот живот, не постои шанса некогаш да 
станам целосно созреан христијанин, облечен во Христовата праведност. Наместо тоа, јас ќе 
станам “беден, несреќен, сиромав, слеп и гол,” а дури и полошо, чувствувајќи дека немам 
“потреба од ништо”. Откровение 3:17.  

2.   Заради тоа што гревовите на Божјиот народ на денот на помирувањето биле префрлени 
на јарецот за отпуштање, дали тоа од него не прави и понесител на нашите гревови? Јас 
мислев дека само Исус ги понесува нашите гревови. (Јован 1:29 )  

Јарецот за отпуштање, кој го претставува сатаната, на никој начин не ги понесува ниту плаќа за 
нашите гревови. Божјиот јарец, кој бил жртвуван на денот на помирувањето, го претставувал 
Христа, кој ги презел и платил за нашите гревови на Голгота. Само Исус “ги зема гревовите на 
светот.” Јован 1:29. Сатаната ќе биде казнет (како и другите грешници – Откровение 20:12-15) за 
неговите гревови, во кои ќе биде вклучена и одговорноста за (1) постоењето на гревот, (2) 
неговите зли активности, и (3) за тоа што влијаел врз секоја личност на земјата да згреши. Бог 
јасно ќе го смета него одговорен за злото. Ова е причина зошто симболизмот на префрлување на 
гревот на јарецот за отпуштање (сатаната) на денот на помирувањето значело да се пренесува.  

3.   Библијата е јасна дека Бог ги простува сите гревови коишто се исповедани (1. Јованово 
1:9). Исто така е јасно дека и покрај тоа што се простени, записот на тие гревови останува 
во небесните книги сè до крајот на времето (Дела 3:19-21). Зошто гревовите не се 
избришани тогаш кога се простени? (1. Јованово 1:9 )  

Постои една многу добра причина. Небесниот суд не е комплетен сè додека судот на злите не се 
случи – веднаш пред нивното уништување на крајот на светот. Доколку Бог ги уништил записите 
пред финалната фаза на судот, Тој би бил обвинет за големо криење на докази. Сиот запис за 
однесувањето останува отворен за разгледување сè додека судот не е завршен.  

4.   Некои велат дека судот завршил на крстот. Други пак велат дека се случува при смртта. 
Дали можеме да бидеме сигурни дека времето на судот прикажано во оваа лекција е 
веродостојно? (Откровение 14:7 )  

Да. За да биде можно за нас да бидеме извесни во поглед на времето на судот, Бог јасно го 
специфицирал тоа три пати во седмата глава од Даниел. Забележи како Бог е специфичен во 
поглед на времето. Бог не оставил простор за неизвесност и тоа е искажано три пати (стихови 8-
14, 20-22, 24-27) во само една глава: 
A. Малиот рог – владеел од 538-1798 begin_of_the_skype_highlighting              538-
1798      end_of_the_skype_highlighting. (Види лекција 15) 
Б. Судот – почнува по 1798 (во 1844) и продолжува сè до второто Христово доаѓање. 
В. Божјото ново царство – воспоставено на крајот на судот. 
 
Така Бог прави да биде јасно дека судот не се одвива при смртта или на крстот, меѓутоа помеѓу 
1798 и Христовото второ доаѓање. 
 



Имај на ум дека исто така дел од првата ангелска вест гласи: “Дојде часот на Неговиот суд”. 
Откровение 14:6,7. Божјиот народ на последното време мора да му кажува на светот дека 
финалниот Божји суд се одвива во сегашно време!  

5.   Кои важни нешта можеме да ги научиме од нашето проучување на судот? (Даниел 7:9 )  

Забележи ги следните пет точки: 
A. Можеби изгледа дека Бог зема долго време пред да делува, но Неговото време е во ред. Ниту 
една загубена личност никогаш нема да може да каже: “јас не разбирав” или “јас не знаев”. 
Б. Бог ќе се справи со сатаната и злото од секој вид, на судот. Заради тоа што судот е Божјо дело 
и Тој ги има сите факти, ние треба да престанеме да ги судиме другите и да дозволиме тоа да го 
стори Бог. Сериозна работа е некој на себеси да го превзеде Божјото дело на судење. Тоа е 
узурпирање на Неговата власт. 
В. Бог нè остава сите да одлучиме каква врска ќе имаме со Него и кому ќе му служиме. Како и да 
е, ние мораме да бидеме подготвени за сериозните последици ако се одлучиме спротивно од 
Неговиот Збор. 
Г. Бог нас нè љуби толку многу, така што Тој ни ги дал книгите на Даниел и Откровение за да ги 
направи јасни прашањата од голема важност за последното време. Нашата единствена сигурност 
почива во тоа да го слушаме Него и да го следиме Неговиот совет од тие големи пророчки книги. 
Д. Сатаната е одлучен да го уништи секој еден од нас. Неговите стратегии за измамување се 
толку ефективни и толку убедителни така што сите освен малкумина ќе бидат фатени во стапица. 
Без силата на секојдневното Христово воскресение во нашите животи да нè заштити од примките 
на ѓаволот, ние ќе бидеме опустошени од сатаната.  

 
Quiz Questions 
 
1.   Колку фази постојат на судот? (1)  
___   Шест.  
___   Една.  
___   Три.  
 
2.   Кои нешта се точни во врска со првата фаза на судот. (7)  
___   Тоа е предадвентен суд.  
___   Тој започна во 1844.  
___   Тој се одвива во овој момент.  
___   Сатаната е обвинителот.  
___   Ангелот Гаврил е судијата.  
___   Бог претседава.  
___   Пророкот Јона го прорече судот.  
___   Божјиот закон е мерилото.  
___   Ќе ги земе во предвид животите на оние кои тврделе дека се христијани.  
 
3.   Кои од следните нешта се вистинити во врска со втората фаза на судот, која се одвива 
за време на милениумот? (3)  
___   Праведните од сите векови ќе бидат присутни.  
___   Сатаната постојано ќе го прекинува текот на судењето.  
___   Сите ќе се согласат со тоа дека пресудата над сатаната е праведна.  
___   Ангелите на сатаната ќе бидат оправдани.  
___   Злите ќе ги бараат своите права.  
___   Праведните ќе дознаат зошто некои од нивните пријатели се загубени.  
 
4.   Исус ќе служи во три погледи. Кои се тие? (3)  
___   Судија.  
___   Сведок.  
___   Судски чиновник.  
___   Судски службеник.  
___   Бранител.  



 
5.   Злите ќе бидат присутни лично на судот на крајот на милениумот откако ќе го опкружат 
светиот град. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
6.   Бог ќе направи да и биде јасно на секоја личност или ангел зошто тој или таа е загубена. 
(1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
7.   При една фаза на судот секоја личност (добра и лоша) која некогаш живеела, плус сите 
зли ангели и сатаната, ќе бидат лично присутни. Која е таа фаза? (1)  
___   Првата фаза – предадвентниот суд.  
___   Втората фаза – за време на милениумот.  
___   Третата фаза – на крајот на милениумот.  
 
8.   Зошто се потребни записни книги во небесниот суд? (1)  
___   Да го информира Бога за фактите.  
___   Да го потсети Бога за она што ние можеме да го заборавиме.  
___   За ангелите да имаат што да прават.  
___   За да им помогне на луѓето, ангелите и жителите на другите светови да разберат дека Бог е 
фер и дека праведно го извршува судот.  
 
9.   “Помирување” значи “да се донесат сите нешта во целосна божествена хармонија.” Кои 
од следните нешта се дел од големото небесно помирување? (5)  
___   Исусовата смрт на крстот.  
___   Судот.  
___   Исусовата служба како наш Првосвештеник.  
___   Потопот од деновите на Ное.  
___   Даниел во лавовската пештера.  
___   Завршното уништување на гревот и грешниците.  
___   Создавање на ново небо и нова земја.  
 
10.   Кои нешта се добри вести од судот? (5)  
___   Судот ќе одлучи во полза на светиите.  
___   Ѓаволот гори засекогаш во пекол.  
___   Гревот никогаш повторно нема да се јави.  
___   Гревот може лесно да започне повторно во далечна иднина.  
___   Исус е нашиот судија, бранител и сведок.  
___   Божјиот метод на справувањето со гревот и спасението ќе биде целосно оправдано.  
___   Сето она што Адам и Ева го загубија ќе биде придобиено.  
 
11.   Што е вистина за сатаната кој претставува јарец за отпуштање во судот? (3)  
___   Тој ќе биде казнет за зачнување на гревот.  
___   Тој ќе биде казнет за тоа што ја навел секоја личност на грев.  
___   Тој не може да ја плати казната за нашите гревови.  
___   Сатаната ќе одбие да биде јарец за отпуштање и ќе избега.  
 
12.   Судот не е самоволен. Наместо тоа, тој само ги потврдува изборот што луѓето го 
направиле за тоа дали ќе му служат на Христа или ќе одберат друг господар. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
13.   Главна цел на судот е да им биде јасно на луѓето, сатаната, добрите и лоши ангели и 
жителите на другите светови дека Бог се справил со трагедијата наречена грев, 
непристрасно и праведно уште од самиот почеток на злото. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

   



Жигот-на-Ѕверот  
    Истетовиран број, компјутерски чип под кожата, или нешто 

уште потаинствено? Ова е едно од најпогрешно разбраните 
пророштва во целата Библија, а сепак толку важно, правилно 
да се разбере. Во проучувањето на оваа тема за жигот на 
ѕверот, мораме да потенцираме некои доста чувствителни 
точки, да споменеме имиња и да бидеме конкретни. Да се 
разговара на оваа тема денес воопшто не е популарно, но 
мораме да бидеме цврсти бидејќи Бог ги љуби своите и сака 
тие да бидат запознаени со вистината. Оваа порака не е наша 
туку Христова, и би било големо зло да не Му помогнеме да 
им ја пренесе на луѓето, знаејќи дека оние што ќе го добијат 
жигот на ѕверот ќе се соочат со последиците на вечната смрт. 
Оваа лекција би требало да ја започнеме упатувајќи ви 
предупредување кое гласи: "ЃАВОЛОТ НЕ САКА ДА ЈА 
ПРОЧИТАТЕ И ЗАВРШИТЕ ОВАА ЛЕКЦИЈА." Ве молиме 
прочитајте ги стиховите во Откровение 13:1-8, 14:9-12, и 16-18, 
и молете се Светиот Дух да ви подари искрено и разумно срце 
пред да се задлабочите во оваа лекција. 
 
Итен потсетник 
Од лекцијата број 2 научивме дека страшниот конфликт 

помеѓу Бога и ѓаволот забележува неверојатен прогрес. Овој конфликт беснее сè од времето кога 
Луцифер, најмоќниот небесен ангел, се побунил против Бога. Со ангелите кои му се придружиле, 
тој се обидел да го надвладее Бога и да ја придобие контролата над целата вселена. Бог со 
Своите верни ангели, немал друг избор освен да го исфрли Луцифер со неговите ангели од 
небесата. Луцифер, кој станал познат како ѓавол и сатана, збеснал. Неговата решителност да го 
надвладее Бога и да ја придобие контролата над вселената расте, со секоја година. Неверојатно, 
но вистинито, тој успеал да ја придобие поддршката на мнозинството луѓе од оваа планета. Бог 
исто така ја бара поддршката од луѓето, но Тој остава секому слободно да избере. Многу скоро, 
сите жители на земјата ќе мораат да се поврзат или со сатаната, или со Бога. Завршната битка 
помеѓу сатаната и Бог само што не започнала, а опишана е во Откровението. Во оваа книга се 
вели дека Бог има свој амблем, или знак со којшто ќе го идентификува Својот народ. Сатаната 
исто така има свој амблем, или знак, со којшто ќе бидат идентификувани оние што ќе застанат во 
негова одбрана. Како и вообичаено, сатаната ќе работи преку световните сили (во Откровението 
претставени како ѕверови), за да го стави својот жиг (знак). Оваа лекција ќе ви го открие жигот на 
ѕверот, кој во последното време ќе го добие секој оној што нема да биде спасен. Доколку не 
знаете што е овој жиг, тогаш како ќе можете да го избегнете да го примите?  

1.   За да дознаеме што е жигот, најнапред ќе го идентификуваме ѕверот. 
Како Библијата го опишува ѕверот? 

Answer:  
Откровение 13:1-8, 16-18 ни нуди дури 11 идентификациони карактеристики. 
Тоа се следните: 
A. Излегува од морето (стих 1). 
Б. Составен е од четирите ѕверови од Даниел 7. глава (стих 2). 
В. Змевот му ја дава својата сила и власт (стих 2). 
Г. Добива смртна рана (стих 3). 
Д. Смртната рана му се исцелува (стих 3). 
Ѓ. Претставува моќна политичка сила (стихови 3,7). 
Е. Претставува исто така и моќна религиозна сила (стихови 3,8). 
Ж. Сноси вина за богохулство (стихови 1,5,6). 
З. Војува со светите и ги победува (стих 7). 
Ѕ. Владее 42 месеца (стих 5). 
И. Поседува мистериозен број - 666 (стих 18). 



Дали некои од овие точки ви се веќе познати? Секако! Разгледавме 
многу од нив порано, кога проучувавме за антихристот во Даниел 7 
глава. "Ѕверот" од Откровение 13 глава е само едно друго име 
за "антихристот", за кого што проучувавме во Даниел 7 глава и 
заклучивме дека станува збор за папството. Пророштвата од 
Даниел и Откровение честопати ги покриваат истите работи од 
претходните пророштва, но секој нареден пат се додаваат нови 
податоци, кои помагаат да поверуваме во нивната сигурност. Токму 
затоа за очекување е дека ќе научите многу нови нешта за 
антихристот од оваа лекција. А сега една по една да детално да ги 
разгледаме овие 11 идентификациони карактеристики на ѕверот. 
 
A. Излегува од морето (Откровение 13:1). 
Морето (или водата) во пророштвата ги претставува народите, или 
населено подрачје (Откровение 17:15). Значи ѕверот, или 
антихристот, ќе се појави помеѓу веќе постоечките држави на тогашниот познат свет. Како што 
сите знаеме папството се појавува во Западна Европа, значи ја исполнува оваа карактеристика. 

Мало Објаснување 
Во склад со Божјата заповед да се почитуваат сите луѓе 
(1 Петрово 2:17), ќе застанеме малку овде и ќе ги 
признаеме многуте добри дела и активности на 
папството. Неговите болници, сиропиталишта, грижата за 
сиромашните, грижата за бездомните мајки и грижата за 
старите, нашироко се признаени. Секоја чест за многу 
нешта. Но како и секоја друга организација, таа има 
сторено и многу грешки, Бог ни укажува на некои од тие 
грешки во книгата на Откроение. Бог, кој благословува и 
утешува, понекогаш и кара и поправа. Ве молиме 
побарајте мудрост од Неговиот Дух да ве води низ ова 
многу важно проучување.  

 
Б. Составен е од четирите ѕверови од Даниел 7 глава (Откровение 13:2). 
 
Проучете ја долунаведената споредба за да видите како сè, толку добро се поклопува: 

 Даниел 7 глава Откровение 13 глава 
Вавилон Ѕвер налик на лав(ст. 4) "Уста на лав"(ст. 2) 
Meдо-Персија Ѕвер налик на мечка (ст. 5) "Стапала на мечка" (ст. 2) 

Грција Ѕвер налик на леопард (ст. 
6) "Личи на леопрад" (ст. 2) 

Римe Ѕвер со десет рогови (ст. 7) "Има десет рогови" (ст. 1) 

 

 

 
Ѕверот од 
Откровение 13 глава 
го претставува 
антихристот.  



Четирите ѕверови од Даниел 7 глава се претставени како дел од 
антихристот, или ѕверот, затоа што папството асимилирало 
пагански верувања и обичаи од сите четири империи. Тоа ги 
наметнало со духовен плашт и на тој начин ги раширило по 
светот како христијански учења. Еве еден од многуте историски 
цитати што го поддржуваат ова: "На одреден начин, тоа 
(папството) ја копирало својата организација од Римската 
Империја, ги задржало и усовршило филозофските идеи и 
претпоставки на Сократ, Платон и Аристотел, кои биле 
позајмени од Варварите и Византиската Римска Империја, а 
сепак останало она што е , целосно прифаќајќи ги сите елементи од надворешните извори." 1 
Оваа карактеристика во целост одговара на папството. 
 
В. Ѕверот мора да ја прими силата, престолот, и власта од змевот (Откровение 13:2). 

За да го идентификуваме змевот, ќе одиме во Откровение 12 глава, 
каде што Божјата црква на остатокот е претставена како чиста жена. 
Во прроштвата чистата жена го претставува вистинскиот Божји народ 
или црква (Еремија 6:2; Исаија 51:16). (Во 23 лекција, ќе ви 
презентираме детално проучување за Божјата црква на остатокот од 
Откровение 12. Лекцијата бр. 22 ги објаснува Откровение 17 и 18, 
каде што паднатите цркви се претставени преку падната мајка и 
нејзините паднати ќерки.) Чистата жена е претставена дека е 
бремена и пред раѓање. Змевот и се доближува со надеж дека ќе 
успее да го проголта детето. Но кога детето се раѓа, Тоа го избегнува 
змевот, ја исполнува Својата мисија, а потоа се вознесува на небо. 
Очигледно дека детето е Исус, кого што Ирод се обидел да го убие, 
убивајќи ги сите новороденчиња во Витлеем (Матеј 2:16). Змевот го 
претставува паганскиот Рим, каде што Ирод бил цар. Силата позади 
Ирод, се разбира била силата на сатаната (Откровение 12:7-9). 
Сатаната делува преку разни власти за да си ја постигне својата цел - во овој случај преку 

паганскиот Рим. 

Ќе цитираме само два историски факта, иако ги има мноштво: (1) 
"Римската црква.... застана на местото на Римската Империја, и 
претставува нејзино продолжување...Папата....е наследник на 
Цезарот." 2 (2) "Моќната Католичка Црква беше само малку 
повеќе од Римската Империја, крстена. Рим беше 
трансформиран како и обратен. Центарот на старата Империја 
станува центар на христијанската Империја. Титулата Понтифекс 
Максимус продолжила со Папата." 3 Оваа карактеристика исто 
така целосно се вклопува со папството. Тоа ја примило моќта и 
престолот од паганскиот Рим. 
 
Г. Ќе прими смртна рана (Откровение 13:3). 
Смртната рана му била зададена кога Наполеоновиот генерал. 
Александар Бертие, влегол во Рим и го заробил папата Пио VI во 
февруари 1798 година. Наполеон донел декрет, со кој по смртта 
на папата престанува делувањето на папството. Папата умрел 
во Франција во август 1799 година. "Половина Европа 
помислила .... дека без папата Папството е мртво." 4 
 
Оваа карактеристика исто така укажува на папството. 

 
Папството е 
антихристот.  

 
Царот Ирод се 
обидел да го 
голтне или да го 
убие Исуса уште на 
самото раѓање.  

 
Генералот Бертие му 
задава смртна рана на 
папството заробувајќи 
го папата Пио VI.  



 
 
Д. Смртната рана ќе се зацели и целиот свет ќе му се поклони на 
ѕверот (Откровение 13:3). 
Од зацелувањето на раната, моќта на папството постојано расте сè до 
денес, кога тоа е најмоќната религиозно-политичка организација со 
огромно влијание во целиот свет. Малахија Мартин, Ватикански језуит, 
во својот бестселер Клучевите на оваа крв 5 (страниците се означени 
во заграда):  

За папата: 
Тој е толку одлучен да стане светски лидер, како што 
некогаш бил Константин (49). Него го штитат четири 
влади (120). Тој е најпознатата личност на 20 век (123). 
Тој е личен пријател со лидерите на 91 земја (490). 
Неговата посета на Америка ја покривале 16 000 
новинари (490). 
 
За папството: 
Американскиот амбасадор вели дека Ватикан е 
неспоредлив (120). Ватикан уште во саботата знае што ќе 
се случува во понеделник насекаде по светот (439). 
Папската организација уште веднаш е подготвена за 
целосно владеење со светот (143). 
 
Очигледно, раната е исцелена и очите на нациите се 
вперени кон Ватикан, па според ова оваа 
карактеристика исто така одговара на папството. 

 

Ѓ. Ќе стане многу моќна религиозна организација (Откровение 13:3). 
Погледнете ја горенаведената точка. 
 
Е. Ќе стане многу моќна религиозна организација (Откровение 13:3). 
Погледнете ја горенаведената точка Д. 
 
Ж. Ќе сноси вина за богохулие (Откровение 13:5, 6). 
Папството е виновно за богохулие, затоа што неговите свештеници тврдат дека можат да 
простуваат гревови, а неговите папи трвдат дека се Христови претставници. 
 
З. Ќе војува против светите и ќе ги победува (Откровение 13:7). 
Папството прогонувало и убило милиони светии за време на Мрачниот век. 
 
Ѕ. Ќе владее 42 месеца (Откровение 13:50). 
Папството владеело 42 пророчки месеци, кои се еднакви на 1260 години - од 538-1798 
begin_of_the_skype_highlighting              538-1798      end_of_the_skype_highlighting од н.е.  
 

 
Повеќе од 100 
светски нации 
имаат свои 
амбасадори во 
Ватикан.  



Овие неколку горенаведени карактеристики (Ѓ-Ѕ) исто така одговараат на папството. Ги 
споменавме само накратко, затоа што ни беа предмет на проучување во лекцијата бр. 15, 
прашање бр. 8, точки Д, Е и Ж. 

И. Ќе поседува мистериозен број - 666 (Откровение 13:18). 
Овој стих вели дека станува збор за "број на човек", а Откровение 15:2 вели 
дека тоа е "број на неговото име". На кој човек помислувате кога мислите на 
папството? Вообичаено, помислуваме на папата. Кој е неговиот официјален 
назив? Имаме еден цитат од католички извор: Титулата на Римскиот папа е 
"Vicarious Filii Dei" (Или на македонски тоа би значело Намесник на Божјиот 
Син).6 Малахија Мартин, во Клучевите на оваа крв, на стр. 114 и 122 ја 
користи истата титула за папата. Забелешката во Doyas (католичка верзија 
на Библијата) вели: "Нумеричката ведност од буквите на неговото име го 
даваат овој број." Погледнете го графиконот десно, каде што е покажано што 
се добива кога ќе се соберат нумеричките вредности на римските букви од 
неговото име - титула. 
 
Повторно гледаме како папството совршено се вклопува и во оваа 
карактеристика. Ѕверот со ознаката е папството. Ниту една друга сила од 
историјата не може да ги исполни сите овие карактеристики. Сега, кога веќе 
знаеме кој е ѕверот, можеме да го откриеме и неговиот жиг, или симболот на 
неговата власт. Но најнапред да погледнеме кој е Божјиот печат. 
 
1Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. by Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 of The 
Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 
1959), p. 85. 
2Adolf Harnack, What is Christianity? trans. by Thomas Bailey Saunders (New 
York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270. 
3Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (reprint: New York, 
Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149. 
4Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, 
Lecture 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1. 
5(New York, Simon & Schuster, 1990) 

6"Answers to Readers' Questions," Our Sunday Visitor, 
Nov. 15, 1914. 

2.   Што е Божји печат, или симбол на Неговиот 
авторитет? 
 
"Им ги дадов исто така и Моите саботи, за да бидат знак 
меѓу Мене и нив, па да знаат, дека Јас сум Господ што 
ги осветува." Езекиел 20:12. Тоа е знак меѓу Мене и 
синовите Израилеви довека; зашто во шест дена ги 

создаде Господ небото и земјата, а во седмиот ден си отпочина и се одмори." Излез 31:17.  

Answer: Во горенаведените стихови Бог вели дека ни ги дал Неговите саботи како знак на 
неговата моќ да создава и Неговата моќ да нè посвети (обрати и спаси). Во Библијата, зборовите 
печат, знак или жиг се користат наизменично.7 Божјиот знак, саботата, ја претставува Неговата 
света моќ да владее како Создател и Спасител. Во Откровение 7:1-3 се вели дека овој знак ќе 
биде запишан на челата (во умот - Евреите 10:16) на Неговиот народ. Тоа ќе означува дека тие се 
Негова сопственост и го имаат неговиот карактер. Евреите 4:4-10 го потврдува ова, велејќи дека 
кога влегуваме во Неговата починка (кога ќе го наследиме спасението), треба да го славиме 
Неговиот седми ден - саботата, како знак или симбол на спасението. Вистинското празнување на 
саботата значи дека личноста му го предала својот живот на Исуса Христа и е подготвена да го 
следи Него во сите аспекти од својот живот. 
 
Штом симболот, или ознаката на Божјиот авторитет и сила е Неговата света сабота, се чини дека 
симболот, или ознаката на Божјиот опонент - ѕверот - би можело исто така да вклучува некаков 
празник (свет ден). Да видиме дали е навистина така. 

 
* V и U во 
латинската 
нумерологија 
имаат иста 
вредност.  



 
7(Споредете Битие 17:11 со Римјаните 4:11 и Откровение 7:3 со Езекиел 9:4.) 

3.   Што вели папството за својот симбол, или знак за неговиот 
авторитет? 

Answer: Забележете го следниов дел од католичкиот катехизам:  
 
"Прашање> Дали постои некаков друг начин да се докаже дека 
Црквата има моќ и власт да воспоставува празници и обичаи?" 
"Одговор: Доколку не би имала таква власт, таа не би го направила 
она со кое се сложуваат сите модерни црковни лидери--имено таа не 
би го заменила празнувањето на саботата како седми ден во 
седмицата со неделата како прв ден во седмицата, промена за 
којашто не постои никаков библиски доказ."8 
 
Папството овде вели дека ја извршило промената на саботата во 
недела и дека практично сите цркви го прифатиле 
нововоспоставениот свет ден (празник).Според ова, папството 
изјавува дека неделата како свет ден е знак или симбол за неговата моќ и авторитет. 
 
8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward 
Dunigan & Bro., 1876), p. 174. 

4.   Дали Бог предвидел таква промена во Светото 
Писмо? 

Answer: Да! Опишувајќи го антихристот во Даниел 7:25, Бог 
кажал дека "ќе си помисли да ги измени времињата нивни и 
закони." 
 
A. На каков начин се обидело папството да ги промени 
Божјите закони? На три начина: Во својот катехизам (1) ја 
има испуштено втората заповед која забранува служење на 
идоли, и (2) ја има скратено четвртата заповед (заповедта 

за саботата) од 94 на само 8 збора. Четвртата заповед (Излез 20:8-11) јасно укажува на 
фактот дека саботата е седми ден во седмицата. Променета од страна на папството оваа 
заповед гласи: "Помни си да го пазиш саботниот ден." Вака напишана, заповедта може да се 
оденсува на било кој ден. И конечно тоа (3) ја поделило десетата заповед на две заповеди. 
 
Б. На кој начин се обидело папството да ги промени Божјите времиња? На два начина: (1) 
Го променило времето на саботата (денот за одмор) од седмиот ден на првиот ден. (2) Исто 
така го променило сметањето на времето на саботата. Наместо тоа да се смета од 
зајдисонце во петок до зајдисонце во сабота, како што Бог воспоставил (Левит 23:32), таа го 
прифатила паганскиот римски обичај на сметање на денот од полноќ до полноќ. Бог 
предвидел дека ваквите промени ќе ги направи ѕверот, антихристот. 
 
Обрнете внимание на следниот дел од католичкиот катехизам: 
"Прашање: Кој ден е ден за одмор?  
Одговор: Сабота е ден за одмор.  
Прашање: Зошто тогаш ја празнуваме неделата наместо саботата? 
Одговор: Ние ја празнуваме неделата наместо саботата, затоа што Католичката црква ја 
променила светоста на саботата во недела." 9  
 
Еве уште еден католички цитат: "Црквата е над Библијата; и оваа промена на денот за 
одмор од сабота во недела е доказ дека тоа е така." 10 
 
Со овие цитати папството вели дека неговата успешно извршена промена на саботата во 



недела како ден за одмор е доказ дека неговиот авторитет е поголем од авторитетот на 
Библијата. 
 
9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 
ed.), p. 50. 
10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923). 

5.   Како може некој да се осмели да го промени Божјиот 
свет ден? 

Answer:  
Го прашуваме папството: Дали навистина сте ја промениле 
саботата во недела? Тоа одговара: Да. Тоа е нашиот 
симбол, знак на нашата власт и сила." 
Прашуваме: Како воопшто можете да си дозволите такво 
нешто?" 
Ова е сосема логично прашање. Но прашањето што 
официјално папството им го поставува на протестантите 
е дури уште пологично. Ве молиме прочитајте внимателно: 
 
"Ќе ми речете дека саботата е еврејска, но дека христијанската сабота била променета во 
недела. Променета, но од кого? Кој има таков авторитет да промени јасна заповед на 
Севишниот Бог? Кога Бог рекол: "Ќе го празнуваш седмиот ден", кој има право да каже: "Не, 
можеш да работиш и да вршиш секаква работа на седмиот ден, но наместо тоа ќе го 
празнуваш првиот ден"? Ова е најважното прашање, кое не ми е јасно како би можеле да го 
одговорите. Вие сте протестанти, и кажувате дека Библијата е вашиот единствен водич; па 
сепак за едно такво важно прашање што се однесува на тоа кој ден од седумте ќе го 
празнувате, вие се спротивставувате на јасната Божја реч, и земате друг ден на местото на 
оној, кој Бог го заповедал. Заповедта за празнување на седмиот ден е една од десетте 
заповеди; вие верувате дека останатите девет се сè уште важечки; кој ви дал власт да си 
играте со четвртата? Доколку сте им доследни на сопствените принципи, доколку 
навистина ја следите Библијата и само Библијата, тогаш би требало да укажете на некој дел 
од Новиот завет каде што оваа заповед била променета." 11 
 
11Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (London: Burns and Oates, 
Ltd.), pp. 3, 4.  
 
За жал, и католиците и протестантите се виновни пред небесниот суд за отфрлање 

на Божјата света сабота - Неговиот свет знак на 
препознавање.  

6.   Какви сериозни предупредувања дал Бог во врска со 
Неговиот закон и Неговиот знак, или печат? 

Answer:  
A. Бог ги предупредува религиозните водачи против 
предизвикување на непослушност кај луѓето, тврдејќи дека 
некои од заповедите не се важни (Maлахија 2:7-9). Како на пример, 
некои проповедници учат дека не е важно кој ден се празнува.  
Б. Бог ги предупредува луѓето кои сакаат од нивните 
проповедници да им проповедаат убави нешта, наместо да им 
ја проповедаат вистината за Неговиот закон (Исаија 30:9, 10). 
В. Бог ги предупредува луѓето против стврднување на 
нивните срца кон вистината за Неговиот закон (Захарија 7:12). 
Г. Бог ги предупредува и таквите кои велат дека држењето на 

Законот е туѓо (чудно)--како на пример саботата (Осија 8:12). 
Д. Бог изјавува дека злото, трагедиите, проблемите и казните на земјата доаѓаат 
токму поради тоа што луѓето одбиваат да го следат Божјиот закон - и кои дури се 



обиделе и да го променат (Исаија 24:4-6). 
Ѓ. Бог ги предупредува религиозните водачи кои одбиваат да ги проповедаат 
пророштвата за последното време (Исаија 29:10, 11). 
Е. Бог сериозно предупредува дека водачите кои учат дека не постои суштинска 
разлика помеѓу светото (како што е Божјата света сабота) и обичното (како што е 
неделата), ќе се соочат со Божјиот гнев (Eзекиел 22:26, 31). 

7.   Откровение 13:16 вели дека луѓето ќе го примат жигот на ѕверот 
на своите чела или раце. Што значи ова? 

Answer: Челото го претставува умот (Евреите 10:16). Луѓето ќе го 
примат жигот на ѕверот на своите чела одлучувајќи да ја празнуваат 
неделата. Раката е симбол за работа (Проповедник 9:10). Луѓето ќе го 
примат жигот на своите раце со тоа што ќе соработуваат во 
донесувањето и прифаќањето на неделните закони од практични причини 
(работа, семејство итн.). Знакот, или печатот, било Божјиот или оној на 
ѕверот ќе биде незабележлив за луѓето. Секој од нас во суштина самиот 
ќе се запечати, прифаќајќи го Божјиот печат, саботата, или жигот на 
ѕверот, неделата. Иако невидлив за луѓето Бог ќе знае кој чиј знак примил (2. Тимотеј 2:19). 

8.   Според Исаија 58:1,13,14, каква порака на одлука 
Бог му дава на Својот народ за последното 
време? 
 
"Викај со сиот глас, не се воздржувај; крени го гласот 
како труба, укажи му на народот Мој на беззаконието 

негово." "Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува желбите на твоето 
срце во светиот Мој ден, и ако ја нарекуваш саботата радост,.... тогаш ќе имаш радост во 
Господа." Исаија 58:1,13,14.  

Answer: Тој вели: укажи му на "народот Мој" дека тој (најверојатно во незнаење) греши, затоа 
што го погазува Мојот свет ден, и побарај од него да престане со кршењето на Мојата 
сабота за да можам да го благословам. Викај гласно за да те слушне! 
 
Обрнете внимание дека третиот ангел од Откровение 14:9-12, кој ја носи пораката за жигот 
на ѕверот, вика исто така гласно (стих 9). Оваа вест е премногу важна за да се третира како 
обична. Станува збор за смрт или живот. Исус вели дека Неговите овци, или луѓе, Го следат, 
кога Тој ги повикува. (Јован 10:16, 27). 

9.   Дали оние што ја празнуваат неделата веќе го примиле 
жигот на ѕверот?  

Answer: Не! Никој нема да го прими жигот на ѕверот сè додека 
празнувањето на неделата не се официјализира преку законска 
одредба. Тогаш (многу наскоро), оние, кои ќе се одлучат да ги 
следат лажните учења на ѕверот и ќе ја празнуваат неделата 
(лажниот свет ден на ѕверот), ќе го примат жигот на ѕверот.  
 
Оние, кои го следат Исуса и и се послушни на Неговата вистина, 
ќе ја празнуваат саботата и ќе го примат Неговиот печат. Оние 
кои очекуваат да го одбијат жигот на ѕверот во блиска иднина 
мораат уште денес да застанат под бајракот на Исусовата сабота. Неговата сила им е 
достапна на оние што Му се послушни (Дела 5:32). Без Него, не можеме ништо да сториме 
(Јован 15:5). Со Него, сè е можно (Марко 10:27). 



10.   Според книгата на Откровение, кого гледа Јован во 
Божјото царство? 

Answer: Одговорот е троен и многу јасен: 
 
A. Оние, кои го имаат Божјиот печат (Неговата 
сабота), на своите чела (Откровение 7:3). 
Б. Оние, кои ќе одбијат да се идентификуваат со 
ѕверот и неговата икона и кои ќе одбијат да го примат 
неговиот жиг или име на своите чела (Откровение 15:2). 
В. Оние, кои - денес и секогаш - го следат Исуса, 
верувајќи Му целосно и во сè (Откровение 14:4). Не 
постои друг начин. 

11.   Што им вели денес 
Исус на луѓето? 
 

"Кој Ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има 
светлината на животот." Јован 8:12.  

Answer: Какво прекрасно ветување! Ако го следиме нема да 
завршиме во темнина, туку ќе ја имаме славната вистина. 
Ништо не може да биде повозбудливо! Понатаму, следејќи го 
Него и почитувајќи ја Неговата сабота, ќе го примиме Божјиот 
печат на своите чела, а тоа ќе нè заштити од страшните зла 
(Псалм 91:10) кои ќе паднат врз непослушните (Откровение 16 
глава). Исто така овој печат нè одбележува како подготвени 
за вознесение при второто Христово доаѓање. Каква 
благословена заштита и сигурност ни нуди Бог! 
 
Итно предупредување 
Проучувајќи ги последните три лекции од вкупно девет, кои се 
однесуваат на тројната ангелска вест од Откровение 14:6-14, 
ќе откриете некои неверојатни информации. Овие лекции ќе ви 
ги објаснат (1) улогата на САД во последиот конфликт на земјата, (2) како ќе бидат 
инволвирани во тие последни настани црквите и светските религии, (3) какви светски 
настани ќе го забрзаат последниот конфликт на земјата, и (4) за неверојатната стратегија 
на сатаната, со која ќе измами милиони луѓе. 
 
Можеби се прашувате што имаат да кажат протестанските цркви во врска со папското 
признавање за промената на саботата во недела. Цитатите што ќе имате прилика да ги 
прочитате на следната страница ќе ви понудат некои шокантни одговори.  

12.   Одлучив да го празнувам Неговиот седми ден - саботата, како Негов свет ден и да 
го следам каде и да Тој ме води. 

Answer:  
Thought Questions 
1.   Што велат другите пастори и проповедници за саботата и неделата? (Излез 20:8 )  

 
Одговор: Овде имаме неколку коментари од цркви и други извори за саботата: 
 
Баптисти: "Постоеше и постои заповед за празнување на саботата, но саботата не е 
недела.... Ќе се рече, и тоа со сигурност, дека саботата била поместена од седмиот на 
првиот ден од седмицата.... Каде може да се најде доказ за таквата промена? Сигурно не во 
Новиот завет. Не постои Библиски доказ дека саботата била поместена од седмиот на 



првиот ден од седмицата." --Dr. Edward T. Hiscox, author of The Baptist Manual, in a paper read 
before a New York ministers' conference held Nov. 13, 1893. 
 
Католици: "Можете да ја читате Библијата од Битие до Откровение, и нема да можете да 
најдете ниту еден единствен стих, кој укажува на светоста на неделата. Библијата повикува 
на празнување на саботата, ден кој ние (католиците) никогаш не сме го почитувале." --James 
Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 16th edition, 1880, p. 111. 
 
Црква Христова: "Го имаме лично Христовото сведоштво по овој предмет. Во Марко 2:27, Тој 
вели: "Саботата е воспоставена заради човекот, а не човекот заради саботата." Од овој 
стих очигледно е дека саботата не била воспоставена само за Израелците, како што Парлеј 
и Хенгстенберг би сакале да веруваме, туку за човекот ... што значи за целото човештво. 
Понатаму, заклучуваме дека саботата била посветена уште од самиот почеток, и дека му 
била дадена на Адама уште во Едем, како една од оние примарни институции што Бог ги 
воспоставил заради среќата и благословот на сите луѓе." --Robert Milligan, Scheme of 
Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165. 
 
Конгрегационалисти: "Христијанската сабота (недела) не може да се најде во Библијата, и 
не била нарекувана сабота од првата црква." --Dwight's Theology, Vol. 4, p. 401. 
 
Епископалци: "Неделата (Dies Solis, од римскиот календар, денот на сонцето, затоа што му 
била посветена на сонцето), првиот ден од седмицата, беше прифатена како ден за одмор од 
раните христијани....Во Новиот завет не може да се најде никаква заповед за нејзиното 
празнување." --"Sunday," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883) p. 
2259. 
 
Лутерани: "Празнувањето на Господовиот ден (недела) не може да се најде во ниту една 
Божја заповед, туку се базира на авторитетот на црквата." --Augsburg Confession of Faith, 
quoted in Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chapter 1, Section 10. 
 
Методисти: "Размислете за неделата. Во Новиот завет постојат некакви индикации за тоа 
како се случило црквата да почне да го празнува првиот ден од седмицата, но не постои 
никаков цитат кој им вели на христијаните да го празнуваат тој ден, или да ја поместат 
еврејската сабота на тој ден." --Harris Franklin Rall, Christian Advocate, July 2, 1942. 
 
Мудиев Библиски институт: "Саботата важела во Едем, и е на сила сè оттогаш. Оваа 
четврта заповед започнува со зборовите 'сети се', што покажува дека кога Бог го напишал 
законот на две плочи на гората Синај, саботата веќе постоела. Како може некој да тврди 
дека оваа заповед е укината кога истиот тој признава дека останатите девет се сè уште 
важечки?" --D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47. 
 
Презбитеријанци: "Сè додека не се покаже дека целиот морален закон е укинат, сè дотогаш 
саботата ќе постои... Христовото учење ја потврдува постојаноста на саботата." --T. C. 
Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475. 
 
Пентакосталци: "Зошто ја празнуваме неделата? Зар Библијата не учи дека саботата е 
Господов ден? ..... Очигледно е дека одговорот треба да го побараме во некои други извори, но 
не и во Новиот завет." --David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, 
Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3. 
 
Енциклопедија: "Неделата (Sunday), својот назив го добила од паганите, бидејќи тоа бил 
денот кога тие го славеле сонцето.... седмиот ден бил благословен и посветен лично од Бога, 
и .... Тој бара од своите созданија да го празнуваат. Оваа заповед има универзално и постојано 
значење." 
--Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872 ed., p. 561.  

 
 



Quiz Questions 
 
1.   Мнозина веќе го имаат примено жигот на ѕверот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
2.   Жигот на ѕверот е (1)  
___   Вашиот матичен број.  
___   Неделата како свет ден.  
___   Кодот од цената на производите.  
 
3.   Организацијата на ѕверот што го поседува овој жиг е (1)  
___   Обединетите Нации.  
___   Папството.  
___   Европската Унија.  
___   Трилатерален совет.  
 
4.   Жигот ќе биде видлив за сите. (1)  
___   Да.  
___   Не.  
 
5.   Бог исто така има знак, печат на Својата моќ и власт. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
6.   Божјиот знак за власт е (1)  
___   Таен број што му се дава на секој верен христијанин.  
___   Зборувањето на јазици.  
___   Празнувањето на саботата како комеморација на создавањето и посветувањето.  
___   Крштевањето.  
 
7.   Како се обидел ѕверот да го промени Божјиот закон? (2) .  
___   Менувајќи ја саботата (четвртата заповед) во недела.  
___   Учејќи дека не е грев да се прави прељуба  
___   Отстранувајќи ја заповедта која забранува служење на кипови и идоли.  
 
8.   Колку се 42 месеци во библиското пророштво? (1)  
___   420 буквални години.  
___   Три и пол буквални години.  
___   1.260 буквални дена.  
___   1.260 буквални години.  
 
9.   Каде ќе биде ставен жигот на ѕверот? (2)  
___   На раката.  
___   На устата.  
___   На образот.  
___   На челото.  
 
10.   Каде ќе биде ставен Божјиот печат?(1)  
___   На раката.  
___   На челото.  
___   На јазикот.  
 
11.   Која од трите ангелски вести е предупредување против примањето на жигот на 
ѕверот? (1)  
___   Првата ангелска вест.  
___   Втората ангелска вест.  
___   Третата ангелска вест.  
 



12.   Ѕверот се обидел да ги промени Божјите времиња со (2)  
___   Славење на Нова година.  
___   Менувајќи го Божјиот свет ден од седмиот на првиот ден во седмицата.  
___   Менувајќи го сметањето на времето на Божјиот свет ден од полноќ до полноќ наместо 
од зајдисонце до зајдисонце.  
 
13.   Исус ни дал предупредувачка вест во врска со жигот на ѕверот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
14.   Изразите знак, симбол, жиг (печат) се користат наизменично во Библијата. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
15.   Не постои библиско овластување за празнување на неделата како свет ден. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  

 

    

  



С.А.Д.-во-библиските-пророштва  
    Можеби ќе бидеш изненаден кога ќе откриеш дека 

Соединетите Американски Држави се појавуваат во 
Библиските пророштва. Но тоа е вистина. Америка ќе има 
водечка улога во завршните настани на планетата Земја. Те 
очекуваат додатни изненадувања во ова проучување, што 
Исус ги открива за водечката нација во светот. Те молиме 
прочитај Откровение 13:11-18 пред да ја проучуваш оваа 
лекција. Тие осум стиха се Исусовата слика на Америка во 
деновите што се пред нас.  

1.   Светските сили се симболизирани во Откровение 13 
глава. Која е првата сила? 

Answer: Ѕверот со седум глави (Откровение 13:1-10) не е никој 
друг освен папството. (Види лекција 15 за целосна студија на 
оваа тема.) Имај на ум дека ѕверот во библиското пророштво 
претставува нација или светска сила (Даниел 7:17, 23). 

2.   Во која година беше 
претстакажано дека папството ќе го изгуби своето влијание и 
власт? 
 
"И му се даде власт да прави така четириесет и два месеци." 
Откровение 13:5.  

Answer: Библијата прорече дека папството ќе го загуби своето 
светско влијание и власт на крајот на 42-та месеци. Ова 
пророштво беше исполнето во 1798 година, кога генералот на 
Наполеон Бертие го одвел папата пленик и папската сила ја 
примила својата смртна рана. (За повеќе детали, види лекција 15.)  

3.   За која нација беше проречено 
дека ќе се појави во истото време 
кога папството ја прими својата 
смртна рана? 

 
"Видов и друг ѕвер како излегува од земјата и имаше два рога како 
кај јагне, а зборуваше како змев." Откровение 13:11.  

Answer: Заробеништвото на папството споменато во 10 стих се 
случило во 1798 година, и една нова сила (11 стих) се појавила во 
тоа време. Соединетите Држави ја објавија својата независност во 
1776 година, гласаше за Уставот во 1787 година, го прифати 
Документот за Правата во 1791 година и беше јасно препознаена 
како светска сила во 1798 година. Америка очигледно се поклопува 



со времето. Ниту една сила не би можела да се квалификува за тоа. 

4.   Кое е значењето на ѕверот, кој "излегува од земјата?" 

Answer: Оваа нација излегува “од земјата” наместо од водата, како 
што тоа беше случај со другите нации споменати во Даниел и 
Откровение. Од Откровението ние знаеме дека водата ги 
симболизира областите на светот, кои се многу населени. “Водите 
што ги виде, каде што седи блудницата, тоа се луѓе, толпи, народи и 
јазици.” Откровение 17:15. Заради тоа, земјата го претставува она 
спротивното. Тоа значи дека оваа нова нација ќе се подигне од 
област во светот, кој бил речиси ненаселен сè до доцна во 
осумнаесетиот век. Таа нема да се појави меѓу збиените народи од 
Стариот Свет. Таа мора да се појави во ретко населен континент. 

5.   Што е симболизирано преку двата рогови како кај јагне и 
отсуството на круни?  

Answer: Роговите претставуват цареви и царства или влади (Даниел 7:24; 8:21). Во тој случај, тие 
ги претставуваат двете владеачки начела на владата на Америка: граѓанска и верска слобода. 
Овие две начела на владеење се означени како “републиканизам” (влада без цар) и 
“протестантизам” (црква без папа). Другите нации во старо време ги оданочувале луѓето за да 
поддржат религија востановена од владата. Исто така, во тоа време, ги потиснувале верските 
“секти.” Меѓутоа Америка воспостави нешто сосема ново: Слобода на богослужение, какво што 
посакуваш, без мешање или контрола од страна на владата – и со заштита на владата. 
Отсуството на круни означува републикански облик на влада. Роговите како кај јагне означуваат 
невина, млада, неугнетувачка, духовна нација, која го љуби мирот. Кон Исуса е посочено како на 
јагне 28 пати во Откровението. Така оваа нова влада ќе се обидува да се придржува до Неговите 
начела. Ниту една друга сила на земјата не би можела да одговара на овие карактеристики и на 
време на оваа јагне со два рога, освен Америка.  
 
Посебна забелешка: Сега ние сакаме да застанеме тука, во Исусовото опишување на Америка – 
но не можеме, затоа што Тој не застана. Она што следува е потресно и вознемирувачко. Америка 
е навистина голема нација – со слобода на совеста, печатот, говорот и потфатот; заштитата која 
таа ја нуди, златните можности; нејзиното чувство за фер; нејзината сочувствителност кон 
потчинетите; и својата строга христијанска ориентираност. Таа не е совршена, но сепак една 
војска на народ од другите земји забрзано посакува да стане американски државјанин секоја 
година. Доколку вратите на Америка се широко отворени, голем дел од луѓето во светот би се 
преселиле во Соединетите Држави одеднаш - кон “рајот на земјата”, како што тие го сфаќаат тоа. 
За жал, оваа богато благословена земја драстично се менува во последно време, претставувајќи 
неспоредлива болка и страв за Божјиот народ. Ние го искажуваме сето тоа со воздржаност и 

длабока загриженост. 

6.   Што значи кога пророштвото во Откровение 13:11 вели дека 
Америка ќе зборува "како змев"? 

Answer: Како што научивме во лекцијата 20, змевот е сатаната, кој 
работи преку разни влади на земјата за да го воспостави своето зло 
царство и да ја згмечи Божјата црква, прогонувајќи го и уништувајќи го 
Божјиот народ. Целта на сатаната била секогаш да ја узурпира Божјата 
власт и престол и да ги присили луѓето да му служат и нему да му се 
покоруваат. (Види лекција 2 за повеќе детали). Така “да се зборува 
како змев” значи дека Соединетите Држави (под влијание на сатаната), 

во времето на крајот ќе ги принудува луѓето да му служат на Бога спротивно од својата совест, 
или да бидат казнети. 



7.   Што специфично ќе прави Америка, за да може да се каже дека ќе 
зборува како змев? 

Answer: Забележи ги следните четири критични точки:  
 
A. "И тој ја спроведува власта на првиот ѕвер, во негово присуство." 
Откровение 13:12. Америка ќе стане сила која ќе прогонува и која ќе ги 
присилува луѓето да чинат спротивно од својата совест, како што тоа го 
чинеше папскиот Рим – којшто е опишан во првата половина на 13 глава од 
Откровение. 
 
Б. "Па направи земјата и нејзините жители да му се поклонуваат на 
првиот ѕвер, чија смртоносна рана беше зацелена." Откровение 13:12. Соединетите Држави 
ќе ги водат нациите во светот во присилување на обожување и верност на папскиот Антихрист. 
Работата е секогаш во обожувањето. Кого ќе го обожуваш или почитуваш? Дали тоа ќе биде 
Христос, твојот Создател и Откупител или антихристот? Секоја душа на земјата на крајот ќе му 
служи или на едниот или на другиот. Целиот пристап ќе изгледа многу духовен. Ќе бидат 
извршени неверојатни чуда (Откровение 13:14,15), коишто ќе измамат милијарди (Откровение 
13:3). Оние што ќе одбијат да се приклучат на ова движење ќе бидат сметани за безбожни 
радикали. Исус ја означува протестантската Америка на последното време како “лажен 
пророк” (Откровение 19:20; 20:10), затоа што ќе изгледа духовна и достојна за доверба, но 
наместо тоа, ќе биде сатанска во своето однесување.  
 
Сето ова може да изгледа невозможно, но на Исусовите зборови можеме секогаш да се потпреме 
и тие се секогаш точни (Тит 1:2). Тој го претскажа подигањето и падот на светските империи и 
Антихристот (Даниел 2 и 7 глава), во време кога таквите претскажувања изгледаа необични и 
неверојатни. Но сето тоа се случи токму како што беше претскажано. Неговото предупредување 
за нас денес во поглед на пророштвото гласи: “И сега ви кажав, уште пред да се исполни, та кога 
ќе се исполни, да поверувате.” Јован 14:29. 
 
В. "Велејќи им на жителите на земјата да направат икона на ѕверот, кој имаше рана од меч 
и оживе." Откровение 13:14. Соединетите Држави ќе му направат лик на ѕверот со тоа што ќе 
озакони практикување на религија. Таа ќе донесе закон во поглед на богослужението и ќе ги 
присилуваат луѓето да го почитуваат или да се соочат со смрт. Оваа активност е копија или лик 
на комбинацијата на црквата и државата што папството ја спроведе во климаксот на својата сила 
за време на Средниот Век, кога милиони беа погубени заради својата вера. Америка ќе ја соедини 
граѓанската власт и отпаднатиот протестантизам во “брак” што ќе го поддржи папството. Тоа 
тогаш ќе влијае врз сите нации на светот да го следат нивниот пример. Така, папството ќе се 
здобие со световна поддршка.  
 
Г. "И да направи да бидат убиени оние, кои нема да се поклонат пред иконата на ѕверот." 
Откровение 13:15. Соединетите Држави, како водач на ова интернационално движење, потоа ќе 
влијае врз сите нации да донесат универзална смртна пресуда, врз сите оние, кои ќе одбијат да 
му се поклонат на ликот на ѕверот или на неговиот лик. Друго име за оваа светска коалиција е 
“Вавилон Големиот.” (лекцијата 22 ќе ти даде повеќе информации). Оваа светска алијанса во 
името на Христа, убедувањето на Светиот Дух ќе го заменат со полициската сила и ќе 

присилуваат на обожување. 

8.   За кои специфични точки ќе биде применета сила и ќе биде 
донесена смртна пресуда? 
 
"И му беше дадено да вдахне дух во иконата на ѕверот, за иконата на 
ѕверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние, кои нема да 
се поклонат пред иконата на ѕверот. И тој направи на сите - мали и 
големи, богати и бедни, слободни и робови - да им се даде белег на 
десната рака или на челото, и никој да не може ниту да купи ниту да 
продаде, освен оној што го има белегот, името на ѕверот или бројот на 

неговото име." Откровение 13:15-17.  



Answer: Завршните точки на расправата ќе биде служењето и почитувањето на ѕверот и 
примањето на неговиот жиг – неделата како свет ден – наспроти обожувањето и почитувањето на 
Христа и примањето на Неговиот белег – Неговиот свет седми ден Саботата. (За повеќе детали, 
види Лекција 20). Кога тоа ќе стане јасно и луѓето ќе бидат присилени да извршуваат 
богослужение во недела и ја прекршат саботата или бидат убиени, оние кои ќе се одлучат за 
неделата, всушност ќе му се поклонуваат на ѕверот. Тие ќе имаат одлучено да бидат послушни 
на зборот на едно создание, човекот, наместо на зборот на својот Создател, Исус Христос. Еве 
една изјава на папството: “Црквата ја има променето саботата во недела и целиот свет се 
поклонува и извршува богослужение на тој ден во тивка послушност на налогот на Католичката 
црква." Hartford Weekly Call, February 22, 1884. 

9.   Дали владата навистина може да го контролира купувањето и 
продавањето? 

Answer: За време на втората светска војна, купувањето на одредени 
производи беше контролирано (како што е шеќерот, гумите, и горивото) 
со маркици. Без маркица, парите беа безвредни. Во ова високо 
компјутеризирано време, систем кој е базиран на твојот матичен број 
може лесно да биде поставен. Ако не се согласиш да соработуваш со таа светска коалиција, 
твојот број, означен пред купувањето, може да покаже дека ти си дисквалификуван. Ние точно не 
знаеме како тоа ќе функционира, меѓутоа ние сме сигурни дека тоа ќе се случи, затоа што Бог тоа 
го вели во Откровение 13:16,17.  
 
Две сили кои се појавуваат 
Откровението 13 глава е јасно. Во последното време ќе се појават две супер сили: Соединетите 
Држави и папството. Соединетите Држави ќе го подржат папството, преку тоа што ќе води во 
присилувањето на луѓето да му се поклонат на ѕверот (папството) и да го примат неговиот жиг 
или да се соочат со смрт. Следните две прашања ќе ја проценат силата на овие две суперсили. 

10.   Колку силно и влијателно е денес папството?  

Answer: Таа е далеку најсилна верско-политичка сила во 
светот. Скоро секоја водечка нација во светот има свој 
амбасадор или претставник во Ватикан. Забележи ги 
следните факти: 
 
A. Папството има такво влијание и сила така што секоја 
голема земја се консултира со него, пред да направи некоја 
важна одлука. Неговото “големо дипломатско претставништво 

одржува врски со повеќе од 100 нации." U.S. News and World Report, October 30, 1978, p. 24. 
 
Б. Папството за себеси си зема заслуга за пропаѓањето на комунизмот, велејќи дека Марија, 
мајката на Исус, го водела папата во неговата стратегија да го сруши комунизмот. "Handmaid or 
Feminist," Time, December 30, 1991, pp. 64, 65. 

 
В. Целта на папата е да го соедини христијанскиот свет под водството на папството до крајот на 
овој век. Тој има направено повеќе од 40 патувања низ светот за да ги постави темелите за таа 
цел. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, November/December 1989, pp. 24, 25. 
 
Г. Одѕивот на светот е скоро совладувачки. За време на кризата во Ирак, папата и американскиот 
претседател понекогаш ги дискутираа светските нешта по телефон секоја седмица. U.S. News and 
World Report, August 13, 1990, p. 18. 
 
Д. На 7 јуни, 1982 година некогашниот претседател Роналд Реган и папата Јован Павле II, се 
сретнаа во Ватикан во времетрење од 50 минути и направија план да го елиминираат 
комунизмот. Соединетите Држави испратија тони на модерна опрема за комуникација до Полска 



(местото каде што сè започна), за да помогнат за ширење на информациите до масите на 
народот. "The Holy Alliance," Time, February 1992, pp. 28, 31, 35. 
 
Ѓ. Горбачов рече: “Сето она што се случи во источна Европа во скорешните години, би било 
невозможно без напорите на папата и неговата огромна улога, вклучувајќи ја и политичката улога, 
кој тој ја имаше во светската арена." Mikhail Gorbachev, Toronto Star, March 9, 1992. 
 
Папството, кое порано за протестантите велеше дека се “еретици,” сега ги нарекува “одвоени 
браќа” и милостиво им сугерира сите да работат и се молат заедно за мир и Божјо присуство. 
Милиони протестанти се длабоко импресионирани. Како факт, неколку протестантски 
деноминации имаа официјален дијалог со папството да се обидат да ги решат разликите, кои ги 
создаде Реформацијата. 

11.   Колку силни и влијателни се денес Соединетите Држави? 

Answer: Соединетите Држави се сметаа за воена сила број еден 
во светот и центар на влијание. Забележи го следното:  
 
A. "(Америка е) единствена супер сила која преостанува." "The 
U.N. Obsession," Time, May 9, 1994, p. 86. 
 
Б. "Нема изгледи во непосредна иднина дека некоја друга сила може да и биде ривал на 
Соединетите Држави." Charles Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, July 29, 
1992, p. 23. 
 
В. Јасер Арафат ја нарече Америка “новиот Рим” затоа што, како што стариот Рим беше 
неоспорна супер сила во свое време, Америка е сега број еден. Newsweek, August 12, 1991, p. 33. 
 
Г. "Моќта на Америка ќе ги одлучи сите главни глобални настани." Jim Hoagland, "Of Heroes ...", 
The Washington Post, August 21, 1991, p. A-23. 
 
Кога една марксистичка група ја сруши владата на Етиопија, Америка беше замолена да 
преговара. Кога Борис Елцин стана претседател на новата независна Русија, тој прво ја посети 
Америка. Поранешниот претседател на СССР, Михаил Горбачов, се сврте кон Америка во својата 
криза. Кога Кувајт беше заземен, неговата влада повика на Америка. Војната која САД ја отпочна 
против Ирак, доби поддршка од скоро целиот свет. Еден известувач на национално народно 
радио го нарече американскиот претседател, “претседател на светот.” Ние сега имаме “необичен 
свет, во кој има само една сила, Соединетите Држави, на врвот на интернационалниот систем." 
Krauthammer, The New Republic, p. 23. 

 
Сите нации во светот гледаат кон 
Соединетите Држави за заштита и поддршка.  

12.   Јасно е дека влијанието и силата на Соединетите Држави и папството брзо се 
зголемуваат. Кои други фактори можат да помогнат да дојде до состојба за 
воспоставување на еден светски закон да се убијат оние, кои ќе одбијат да чинат 
спротивно од својата совест?  



Answer: Ние не можеме да ги именуваме со сигурност, меѓутоа некои од следните можности се 
следните: 
A. Активноста на терористи.  
Б. Немири и ескалирање на криминалот и злото.  
В. Војна со дрогата.  
Г. Голема економска криза.  
Д. СИДА и други епидемии.  
Ѓ. Нуклеарни закани од радикални нации.  
Е. Политичка корупција.  
Ж. Големо погазување на правдата по судовите.  
З. Злоупотреба на парите за социјални намени.  
Ѕ. Зголемување на даноците.  
И. Порнографијата и болната неморалност.  
Ј. Ужасни глобални катастрофи.  
К. Радикални групи со “посебни интереси.”  
Л. Криза со абортусот. 
 
Силната реакција против корупцијата, безаконието, неморалноста, сексуалната слобода, 
неправдата, сиромаштијата, слабите и неефективни водачи во политиката и многу други слични 
зла можат лесно да донесат голема поплава на барање за силни, специфични закони, кои ќе 
бидат непопустливо присилувани.  

13.   Како што состојбата на светот се влошува, што ќе направи сатаната за да ги измами 
луѓето? 
 
"И прави големи чудотворни знаци, така што прави и оган да паѓа од небото на земјата пред 
луѓето. Тој ги заведува жителите на земјата со чудотворните знаци што му беа дадени да ги 
прави пред ѕверот, велејќи им на жителите на земјата да направат икона на ѕверот, кој имаше 
рана од меч и оживе." Откровение 13:13,14.  

Answer: Америка ќе доживее лажно, светско заживување и ќе инсистира да бидат изгласани 
религиозни закони, со кои ќе се присилува секоја личност да се согласи. (Ова е претставено преку 
“ликот на ѕверот” во Откровение 13:14.) Луѓето ќе бидат присилувани да го омаловажат Божјиот 
свет, седми ден – Сабота и наместо тоа, да извршуваат богослуженија во “светиот” ден на ѕверот 
– неделата. Некои ќе се согласат само од општествени или економски причини. Состојбата во 
светот ќе стане толку нетолерантна така што светското движење “назад кон Бога и молитвата,” со 
сите соединети во богослужение и молитва во недела, ќе изгледа дека ќе биде единствена 
солуција. Сатаната ќе го измами светот во тоа да верува дека тие мора да компромитираат со 
библиската вистина и да ја држат неделата света. Меѓутоа, во реалноста, послушноста и 
поклонувањето кон ѕверот, ќе ги спречи луѓето да влезат во Божјото царство. Не е чудо што Исус 
прави толку големо прашање во Откровение, за обожувањето на ѕверот и примањето на неговиот 

жиг! 

14.   Додека интересот за лажното оживување се зголемува, 
што ќе се случува со вистинското светско оживување 
извршено од Божјиот народ на последното време? 

Answer:  
Библијата вели дека целиот свет ќе биде “осветлен” со неговата 
слава (Откровение 18:1). Секоја личност на земјата ќе биде 
допрена (Марко 16:15) со Божјата тројна порака за последното 
време од Откровение 14:6-14. Божјата црква на последните денови 
ќе расте со восхитувачка брзина, како што милиони ќе се 
приклучуваат кон Божјиот народ и ја прифаќаат неговата понуда за 

спаение преку бесплатната благодат и вера во Христа, која нив ќе ги преобрази во Негови 
послушни слуги. Многу луѓе и водачи од сите земји на светот ќе одбијат да му се поклонат на 
ѕверот и да ги прифатат неговите лажни учења. Наместо тоа, тие ќе му служат на Христа и само 



Нему ќе му бидат послушни. Тогаш тие ќе го примат печатот на Неговата света сабота на нивните 
чела (Откровение 7:2,3), така што ќе бидат запечатени за сета вечност. 
 
Брзиот раст го разбеснува лажното движење 
Брзиот раст помеѓу Божјиот народ ќе го разбесни лажното движење. Неговите лидери ќе бидат 
целосно уверени дека оние што одбиваат да соработуваат со светското лажно заживување се 
причина за сите световни неволји (Даниел 11:44). Тие ќе ги дисквалификуваат од продавање и 
купување (Откровение 13:16,17), но Господ ќе го храни Својот народ (Исаија 33;16) и ќе го 
заштити (Псалм 34:7). 

15.   Во очајност, коалицијата водена од Соединетите Држави потоа ќе одлучат да наметнат 
смртна пресуда за своите непријатели (Откровение 13:15). Што Откровение 13:13, 14 вели 
дека нејзините лидери ќе направат, за да ги убедат луѓето дека Бог е со нив?  

Answer: Тие ќе извршат чуда – толку убедувачки, така што сите освен Божјиот верен народ на 
последното време ќе бидат убедени (Матеј 24:24). Користејќи се со духовите (или паднатите 
ангели) на сатаната (Откровение 16:13,14), тие ќе се претставуваат како умрените сакани на 
луѓето преку магии (Откровение 18:23) и веројатно ќе се претвораат дури и во Библиски пророци 
и апостоли. Тие демонски духови кои лажат, без сомнеж ќе тврдат дека Бог ги испратил да 
ургираат на сите да соработуваат. 

 
Сатаната се појавува како Христос;  
неговите ангели заземаат став на проповедници 
Ангелите на сатаната исто така ќе се појавуваат како побожно 
свештенство и сатаната ќе се појави како ангел на светлината (2. 
Коринтјаните 11:13-15). Како свое најголемо чудо, сатаната ќе 
тврди дека е Исус (Матеј 24:23, 24). Додека сатаната се преправа 
како Христос, може лесно да тврди дека ја променил саботата во 
недела, за да ургира врз неговите следбеници да продолжат со 
своето заживување на светско ниво и тој ќе го поддржува неговиот 
“свет” ден – неделата.  
 
Милијарди се измамени 
Милијарди, верувајќи дека сатаната е Исус, ќе паднат пред 
неговите нозе и ќе се придружат на лажното движење. “И сета земја се восхити и тргна по ѕверот 
“ Откровение 13:3. Измамата ќе биде премногу ефективна. Меѓутоа Божјиот народ на последното 
време нема да биде измамен, затоа што тие го проверуваат секое учење со Библијата (Исаија 
8:19,20; 2. Тимотеј 2:15). Библијата вели дека Божјиот закон не може да се промени (Матеј 5:18). 
Таа исто така вели дека кога Исус ќе се врати, секое око ќе го види Него (Откровение 1:7) и дека 
Тој нема да ја допре земјата, туку ќе остане на облакот и ќе го повика Својот народ да се сретне 
со Него во воздухот (1. Солунјаните 4:16,17). 

16.   Како можеме да бидеме сигурни од силните измами на последното време?  

Answer:  
A. Испитувај го секое учење со Библијата (2. Тимотеј 2:15; Дела 17:11; Исаија 8:19, 20). 
Б. Следи ја вистината кога Исус ќе ти ја открие. Исус ветува дека оние, кои ја чинат Неговата 
волја, никогаш нема да завршат во заблуда (Јован 7:17). 
В. Биди близу до Христа секој ден (Јован 15:5).  
 
Потсетник: Ова е шеста лекција во нашата серија од девет лекции за тројната ангелска 
вест. Следната лекција ќе ни открие како христијанските цркви и другите религии ширум 
светот ќе се постават себеси во поглед на настаните на крајот на времето.  

17.   Дали имаш волја да му служиш и да бидеш послушен на Христа дури и ако тоа значи 
да бидеш исмејуван, прогонуван и на крајот убиен? 

 
Најголемото чудо на 
сатаната ќе биде, да 
се појави лично како 
Христос.  



Answer:  

Thought Questions 
1.   Изгледа дека не е фер, во завршната криза луѓето, кои никогаш не слушнале за Божјата 
вистина наивно да го одберат лажното и така бидат загубени. (Марко 16:15 )  

Никој нема да се соочи со завршната криза без прво да ја слушнал (Марко 16:15) и разбрал 
(Јован 1:9) Божјата важна тројна ангелска вест за денешното време (Откровение 14:6). Луѓето ќе 
се одлучат да го примат жигот на ѕверот во тоа време, само затоа што тие не сакаат да ја платат 
цената за следењето на Христа.  

2.   Која е битката на Армагедон, за која се зборува во Откровение 16:12-16? Кога и каде таа 
ќе се води? (Откровение 16:16 )  

Битката на Армагедон е завршната битка помеѓу Христа и сатаната. Таа ќе биде водена на 
земјата и ќе почне пред крајот на времето. Битката ќе биде прекината од второто Христово 
доаѓање. Таа ќе започне по 1000 години, кога злите ќе го опкружат светиот град со надеж дека ќе 
го освојат. Битката ќе заврши кога Бог ќе истури оган од небото врз злите и ќе ги уништи 
(Откровение 20:9). (Лекцијата 12 го објаснува милениумот во детали) 
 
Што значи зборот “Армагедон”? 
Армагедон е симболично име за "битката на големиот ден на Бога Семоќниот", помеѓу Христа и 
сатаната, во која сите нации на светот ќе бидат вовлечени (Откровение 16:12-16, 19). "Царевите 
од исток" се Бог Отецот и Бог Синот. "Исток" во Библијата го симболизира Божјото небесно 
царство (Откровение 7:2; Езекиел 43:2; Матеј 24:27). Во оваа завршна битка, скоро целиот свет ќе 
се соедини (Откровение 16:14) во борба против Исус, јагнето и Неговиот народ (Откровение 
17:14; 19:19). Нивната цел ќе биде да ги збришат сите оние, кои одбиваат да му се поклонат на 
ѕверот и го прифатат неговиот жиг (Откровение 13:15-17). 
 
По отфрлувањето следи измама 
Луѓето, кои ќе одбијат да ја прифатат Божјата тројна ангелска вест за последните денови (и 
покрај тоа што ќе знаат дека е точна), ќе бидат силно измамени да и веруваат на лагата (2. 
Солунјаните 2:10-12). Тие ќе започнат искрено да веруваат дека тие го поддржуваат Божјото 
големо царство, кога тие ќе се обидат да го уништат Божјиот народ. Тие ќе мислат дека светиите 
се безнадежно измамени фанатици, кои го осудуваат на несреќа преку своето одбивање да 
соработуваат со лажното заживување. 
 
Исусовото второ доаѓање ја запира битката 
Битката ќе биде во светски рамки. Владите ќе се обидат да го уништат Божјиот народ, но Бог ќе 
интервенира . Симболичната река Еуфрат ќе пресуши (Откровение 16:12). Водите ги 
претставуваат луѓето (Откровение 17:15). Пресушувањето на реката Еуфрат ќе значи дека луѓето 
кои го поддржуваа ѕверот (царството на сатана), одеднаш ќе ја повлечат својата поддршка. Така 
поддршката на ѕверот ќе пресуши. Неговата коалиција (Откровение 16:13, 14) ќе се распадне 
(Откровение 16:19). Исусовото второ доаѓање ќе ја запре битката и ќе го спаси Неговиот народ 
(Откровение 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20). 
 
Битката повторно започнува по 1000 години 
По илјада години, сатаната овојпат ќе биде отворен водач на силите против Бога и Неговиот 
народ. Тој повторно ќе ја отпочне битката против Бога обидувајќи се да го заземе светиот град. 
Тогаш сатаната и неговите следбеници ќе бидат уништени со оган од небото (види лекција 11 и 
12). Секој следбеник на сатаната ќе биде уништен. Секој следбеник на Христа ќе влезе во 
Неговото вечно царство.  

3.   Библијата вели: "Ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека со тоа Му служи 
на Бога." Јован 16:2. Дали мислиш дека тоа ќе се случи буквално во наше време? (Јован 
16:2 )  



Да. Коалицијата на светските влади и религии во последното време конечно ќе го загубат сето 
сочувство за Божјиот народ, кој ќе одбие да се придружи на лажното движење и го прифатат 
неговиот симбол (богослужение во недела). Тие ќе знаат дека прекрасните чуда, кои го пратат 
нивното заживување ја докажуваат неговата валидност - чудата како што се: болните исцелени 
или познатите мразители на Бога, неморалните филмски ѕвезди, дилери на дрога и добро 
познатите криминалци, обратени. Коалицијата ќе инсистира на тоа да, на никого не му дозволи да 
го наруши тоа световно заживување, кое ги привлекува сите религии. Ќе биде ургирано на секого 
да ги остави настрана своите лични чувства и “фанатични учења” (на пример саботата) и да се 
приклучат со остатокот на светот во своето искрено заживување, за мир и братство. Сето друго, 
освен тоа движење ќе биде сметано за второстепено. Оние, коишто не се согласуваат да 
соработуваат, ќе бидат сметани за нелојални, непатриоти, анахристи и конечно опасни фанатици, 
кои не смеат да бидат толерирани. Во тој ден, оние коишто ќе убијат некого од Божјиот народ, ќе 
мислат дека му вршат услуга на Бога.  

4.   Како што ги проучувам пророштвата на Даниел и Откровението, изгледа дека 
вистинскиот непријател е секогаш ѓаволот. Дали се сложуваш? (Откровение 12:17 )  

Апсолутно! Ти си 100% во право. Сатаната е секогаш вистинскиот непријател. Сатаната работи 
преку земните водачи и нации за да го повреди и така да му донесе болка на Христа и на Отецот. 
Ние лесно забораваме дека сатаната е непријател. Тој е оној, кој е одговорен за сето зло. Да ја 
фрламе вината на него и да бидеме внимателни како ги судиме и осудуваме луѓето или 
организациите, кои го повредуваат Божјиот народ и црква. Тие некогаш не се информирани или 
дури целосно несвесни за тоа дека повредуваат некого. Меѓутоа тоа не е никогаш случај со 
сатаната. Тој е секогаш свесен. Тој намерно го повредува Бога и Неговиот народ.  

5.   Како смртта на папата или изборот на нов претседател ќе влијае врз пророштвото на 
Америка, проречено во Откровение 13:11-18? (Откровение 13:18 )  

Пророштвото ќе биде исполнето без оглед на тоа кој е папа или претседател. Нов претседател 
или нов папа може моментално да го забрза или успори исполнувањето, но завршниот исход е 
сигурен според библиското пророштво.  

6.   Дали ѕверот со роговите како кај јагне од Откровение 13:11-18 и "лажниот пророк" од 
Откровение 16:13 се една иста сила? (Откровение 13:11 )  

Да. Во Откровение 19:20, каде Бог споменува уништување на Антихристот-ѕверот, тој исто така 
посочува кон уништување на лажниот пророк. Во овој пасус, Бог го идентификува лажниот пророк 
како сила, којашто “чинела чуда” пред ѕверот и “ги измамува оние, кои го примија жигот на ѕверот, 
и оние кои му се поклонија на Неговиот лик.” Ова е многу јасен цитат за активноста на ѕверот со 
рогови како кај јагне, кој е опишан во Откровение 13;11-18. Во оваа лекција ние го 
идентификувавме ѕверот со рогови како кај јагне како Соединетите Американски Држави. Така 
ѕверот со рогови како кај јагне и лажниот пророк се очигледно една иста сила.  

Quiz Questions 
 
1.   Америка е симболизирана во библиските пророштва како (1)  
___   Човек со црвена, бела и сина облека.  
___   Орел со компјутер на својот грб.  
___   Ѕвер кој има два рога како кај јагне.  
 
2.   Што претставуваат тие два рога? (1)  
___   Богатство и воена сила.  
___   Бенџамин Франклин и Џорџ Вашингтон.  
___   Граѓанска и верска слобода.  
 
3.   Што симболизира "излегувањето од земјата"? (1)  
___   Дека Американците ќе сакаат да живеат во природа.  



___   Дека оваа нова земја ќе се подигне во област, којашто е многу ретко населена.  
___   Дека некои Американци ќе живеат во пештери.  
 
4.   Во ова пророштво, роговите како кај јагне на Америка значи дека Америка ќе (1)  
___   Биде срамежлива и ќе се воздржува.  
___   Биде земја каде ќе се одгледуваат овци.  
___   Се подигне како духовна нација која го љуби мирот.  
 
5.   Околу кое време пророштвото од Откровение прорекува дека Америка ќе се појави? (1)  
___   1492.  
___   1798.  
___   1620.  
 
6.   Откровение 13 глава пишува дека Америка на крај ќе зборува како “змев.” Што значи 
тоа? (1)  
___   Нејзиниот народ ќе биде гневен и тешко разбирлив.  
___   Таа ќе се обиде да користи оружја за уништување, кои фрлаат оган.  
___   Таа ќе ги присилува луѓето да му служат на Бога спротивно од нивната совест под смртна 
закана.  
 
7.   Божјот жиг, печат или симбол на сила е (1)  
___   Јагне.  
___   Ѕвер со два рога.  
___   Саботата, Божјиот свет ден.  
 
8.   Како Америка ќе направи "лик на ѕверот"? (1)  
___   Преку правење и продавање на многу слики на ѕверот.  
___   Преку правење на статуа на ѕверот, која ќе биде поставена во Вашингтон.  
___   Преку создавање на сојуз меѓу црквата и државата, која ќе легализира верско практикување.  
 
9.   Каква казна Откровение 13:15-17 вели дека ќе биде извршена врз оние, кои ќе одбијат да 
го примат жигот на ѕверот? (2)  
___   Нема да им се дозволи да купуваат и продаваат.  
___   Ќе бидат протерани во вселената.  
___   Ќе бидат убиени.  
___   Ќе бидат принудени лично да му се извинат на ѕверот.  
 
10.   Кои две земни сили ќе имаат највеќе влијание во последното време? (2)  
___   Соединетата Европа.  
___   Јапонија.  
___   Кина.  
___   Соединетите Држави.  
___   Папството.  
 
11.   Кои нешта се вистинити за битката на Армагедон? (6)  
___   Таа е последна битка на земјата.  
___   ”Царевите од Исток” се Јапонија и Кина.  
___   Целта на ѕверот во битката е да го уништи Божјиот народ.  
___   Таа ќе биде светска битка.  
___   Започнува пред Христовото второ доаѓање и завршува откако злите ќе го опколат светиот 
град на крајот на милениумот  
___   Армагедон е симболично име за завршната битка помеѓу Христа и антихристот, или 
сатаната.  
___   Пресушувањето на реката Еурфрат, значи дека ѕверот ќе ја загуби подршката на повеќето 
од своите следбеници.  
___   Ќе се води само во Палестина.  
 
12.   Колку успешно ќе биде Божјото оживување на последното време? (2)  
___   Целиот свет ќе се обрати.  
___   Секоја личност на земјата ќе ја слушне пораката.  



___   Милиони ќе ја прифатат.  
___   Нема да успее. Ѓаволот ќе ја запре.  
 
13.   Колку успешно ќе биде лажното движење во последното време? (1)  
___   Многу земји нема да го поддржат.  
___   Ќе биде успешно само во Америка и Европа.  
___   Секоја личност на земјата —освен Божјиот народ на последното време—ќе му се придружи 
и ќе го поддржи.  
 
14.   Колку силни ќе бидат чудата на лажното оживување? (2)  
___   Не многу; луѓето кон нив ќе гледаат како на трикови.  
___   Доволно силно што скоро ќе го измамат целиот свет.  
___   Само необразованите ќе бидат измамени.  
___   Толку силно што само Божјите одбраници ќе ја одбегнат измамата.  

 

    

  



Другата-жена  

 
 
 

  Секој брак треба да биде заснован на доверба - исто така и во 
нашата заедница со Христа треба да му останеме верни Нему 
и на Неговата реч. Откровението зборува за вистинската 
Христова невеста, но има и една друга жена, која се обидува 
да ги оттргне верните од Божјата реч. Откровението ни 
открива шокантна вест за Вавилон, другата жена. Вавилон е 
паднат, и Божјиот народ мора да ги избегне неговите измами, 
или во спротивно ќе настрада! Така започнува вториот дел од 
тројната ангелска вест. Во оваа лекција ќе се запознаете со 
вистинскиот идентитет на духовниот Вавилон и ќе научите 
како да избегнете да бидете хипнотизирани од неговата 
фатална убавина.... што друго би можело да биде поважно?  

1.   Како Исус го претставува Вавилон во книгата на Откровение? 
 
 
"Дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи на многу 
води." "И видов жена како седи врз црвен ѕвер, кој беше полн со богохулни 
имиња и имаше седум глави и десет рогови. А жената беше облечена во 
пурпурно и во црвено, и украсена со злато, со скапоцени камења и со 
бисери, и држеше во својата рака златна чаша полна со гнасотијата и 
нечистотијата од нејзиното блудство, а на челото, пак, и беше напишано 
име, тајна: "ГОЛЕМИОТ ВАВИЛОН, МАЈКАТА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА ЗЕМНИТЕ ГНАСОТИИ." 
Откровение 17:1, 3-5.  

Answer:  
Во Откровение 17:1-6, Исус Вавилон го претставува како блудница облечена во пурпурно и 
црвено. Таа седи на црвен ѕвер, кој има седум глави и десет рогови и седи на многу води. 

2.   Која е симболички претставената жена во Откровение 12 глава? 

Answer: Чистата жена, облечена со сонце, е опишана во Откровение 12:1-6. Во 20 лекција 
научивме дека оваа чиста жена ја симболизира чистата Божја црква, која му е верна на својот 
сакан, Исус. Оваа глава од Откровението детално ќе ја проучиме во 23 лекција. 

3.   Што претставува блудницата во пророштвата?  
 
"Сине човечки, кажи му ги на Ерусалим неговите гадотии." "Но ти се надеваше на убавината 
своја, и користејќи се со славата своја, почна да блудствуваш, и живееше блудно со секој 
минувач, подавајќи му се." Езекиел 16:2, 15.  

Answer: Како што чистата жена симболизира чиста црква, која му е верна на Христа, така 
нечистата жена симболизира нечиста, одпадната, црква, која не му е верна на Христа (Јаков 4:4) 



4.   Дали можеме да ја идентификуваме црквата 
(блудницата) од Откровение 17 глава, која е наречена 
"Големиот Вавилон, мајката на блудниците"? 

Answer: Да, општо познато е дека има само една црква, која 
тврди дека е мајка црква - а тоа е големата Римокатоличка 
црква. Познат католички свештеник Џон А. О'Бриен изјавил: 
"Празнувањето на неделата останува како потсетник на 
Мајката Црква од која се одвоија некатоличките секти." 1 
 
Точките запишани во Откровение 17 глава кои ја 
опишуваат мајката Вавилон и ѕверот што таа го јава точно 
одговараат на папството: 
 
A. Таа ги прогонува светиите (стих 6). (Погледнете во 15 и 
20 лекција) 
Б. Облечена е во пурпурно и црвено (стих 4). Папите често 
за некои посебни пригоди се облекуваат во пурпурно, а 
црвената боја е бојата на облеките на католичките 
кардинали. 

В. Седумте глави на ѕверот (стих 3), на кои седи жената се седум гори (стих 9). Многу добро 
е познато дека Рим, светската престолнина на папството, е изграден на седум рида или 
планини.  
Г. Ѕверот сноси вина за богохулие (стих 3), точка што исто така целосно се поклопува со 
папството. (Погледнете ги 15 и 20 лекција) 
Д. Таа царува над земните цареви (стих 18). Александар Флик вели дека во 13 век, папата 
бил "барем теоретски и според тврдењата.... управител со целиот свет и на световен и на 
духовен план." 2 Оваа точка не одговара на ниту едно друго светско царство или власт. 
Папството во Откровение 17 глава е толку јасно опишано што не може да се има ниту 
трошка сомнеж. 
 
Забелешка: Мнозина водачи на реформацијата (Хус, Виклиф, Лутер, Калвин, Цвингли, 
Меланхтон, Крамер, Тиндал, Латимер, Ридли и други) мислеле дека силата што овде е 
опишана е никој друг, а папството. 3 
 
1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401. 
2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576. 
3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 
1956), pp. 32-34. 

5.   Кое е буквалното значење на зборот "Вавилон", и кои се неговите 
почетоци? 
 
"Сега да соѕидаме град и кула, висока до небото." "И рече Господ..... 
Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот нивни за да не се 
разбираат еден со друг што зборуваат!" "Затоа тој се нарече Вавилон 
(збрка), зашто таму го збрка Господ јазикот." Битие 11:4,6,7,9.  

Answer: Зборовите "Вавел" или "Вавилон" значат "збрка". 
Почетоците на името Вавилон датираат од времето на вавилонската 
кула, која после потопот ја изградиле тврдоглави пагани, кои се 
надевале дека ќе ја изградат толку високо што никаков потоп во иднина не би можел да ја 
уништи (стих 4). Но Бог им ги збркал јазиците, поради што не можејќи да се разберат 
морале да прекинат со изградбата. Тогаш тие кулата ја нарекле "Вавел" (Вавилон), или 
"збрка". Подоцна во времето на Стариот завет се издига светско паганско царство под 
името Вавилон, кое било непријател на Божјиот народ, Израел. Ова царство се 
карактеризирало со бунт, непослушност, прогонство на Божјиот народ, гордост и 
идолопоклонство (Еремија 39:6,7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Даниел 3. и 5. глава). Всушност, 
во Исаија 14. глава Бог го користи Вавилон како симбол лично за сатаната, затоа што 



Вавилон бил толку непријателски настроен и делувал опустошувачки врз Божјиот народ. 
Во новозаветната книга на Откровението, терминот "Вавилон" се користи за да прикаже 
религиозно царство, кое му е непријател на Божјиот духовен Израел - Неговата црква 
(Откровение 14:8; 16:19). 

6.   Кои се ќерките блудници на мајката Вавилон опишани во 
Откровение 17:5? 

Answer: Тоа се некои од црквите, кои од почетокот протестирале 
против лажните учења на мајката Вавилон и се одвоиле од неа за 
време на протестантската реформација. Но, подоцна, тие започнале да 
ги имитираат принципите и делата на мајка си, па така и самите 
отпаднале. Ниту една жена не се раѓа како блудница. Ниту симболички 
претставените протестантски ќерки - цркви не биле родени како 
отпаднати. Секоја црква или организација, која ги учи и ги следи 

лажните вавилонски науки и постапки, може да отпадне или да стане вавилонска ќерка. 
Значи Вавилон е семејното име кое ги опфаќа и мајката и нејзините ќерки, кои исто така се 
отпаднати. 

7.   Зошто во Откровение 17 глава мајката Вавилон е прикажана 
како јава на ѕвер? Што претставува ѕверот? 

Answer: Во Откровение 13:1-10, Исус папството го претставува 
како комбинација од црквата и државата. (за повеќе информации, 
погледнете ја 20 лекција). Во Откровение 17 глава, Исус црквата 
(блудницата) и државата (ѕверот) ги претставува како одделни 
единки, иако помеѓу нив има соодветен однос. Жената го јава 
ѕверот, што укажува на тоа дека црквата ја контролира државата. 

8.   Кои други сили ќе се соединат со папството во исполнувањето 
на настаните на последното време? 
 
"И видов како од устата на змевот, од устата на ѕверот и од устата на лажниот пророк 
излегуваат три нечисти духа како жаби; имено, тоа се демонски духови, кои прават чуда и 
одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во великиот ден на Семоќниот 
Бог." Откровение 16:13,14.  

Answer: Змевот од Откровение 12:3,4 и лажниот пророк од Откровение 13:11-14; 19:20 ќе 
формираат алијанса со ѕверот од Откровение 13:1-10, т.е. Папството. 
 

 
A. Змевот од Откровение 12. глава го претставува сатаната, кој работи преку 
паганскиот Рим. (За повеќе детали види лекција 20.) Во денешно време овде 
спаѓаат и нехристијанските религии како што се будизмот, шинтоизмот, 
хиндуизмот, Њу Ејџ, секуларниот хуманизам итн. 
 
 

 
B. Лажниот пророк го претставува отпаднатиот 
протестантизам лоциран пред сè во Америка, кој ќе ја 

превземе водечката улога во наметнување на сеопшто служење на 
ѕверот (Види 21 лекција). 

  



В. Ѕверот е папството (види 20 лекција). 
 
Г. Овие три сили: Нехристијанските религии и влади, римо-
католицизмот и отпаднатиот протестантизам ќе станат сојузници 
во последната битка против Бога, Неговиот закон и Неговите 
верни следбеници, наречена Армагедон. Оваа коалиција Исус во 
Откровение 18:2 ја нарекува "големиот Вавилон". 

9.   На кој начин ќе се обединат 
организации со толку различно потекло 
и уредување? 
 
"Тие се истомисленици, и ќе му ја 
предадат својата сила и власт на 
ѕверот." Откровение 17:13.  

Answer: Во Откровение 16:13,14 се вели: 
"нечисти духови како жаби" кои се 
"демонски духови" ќе ги обединат преку 
чудата што ќе ги прават. Спиритизмот - 
верувањето дека мртвите се живи и дека 

можат да контактираат со живите - ќе биде главната религиозна догма, која ќе ги поврзе 
заедно. Сатаната и неговите ангели - претставувајќи се како духовите на мртвите, 
дамнешните пророци, ангелите од небото (2 Коринтјаните 11:13,14), па дури и како самиот 
Исус (Матеј 24:24) - ќе го убедат светот дека нивната работа е раководена од небото (види 
ја 10 лекција). За волја на вистината, сите тие веруваат дека мртвите живеат: 
 
A. Католицизмот и се моли на Марија и на други мртви светци и верува дека овие светци 
ги благословуваат своите следбеници со чуда. 
 
Б. Нехристијанските религии воглавно се сите засновани на служење и верување во 
духовите на умрените. 
 
В. Отпаднатиот протестантизам верува дека мртвите всушност не се мртви, туку дека 
живеат на небото или во пеколот. Токму затоа тие се лесен плен на демонските измами, во 

кои тие се претставуваат себеси како духови на умрените. 

10.   За кои гревови Бог го обвинува Вавилон? 
 
A. "Падна, падна големиот Вавилон." Откровение 18:2.  

Answer: Да се падне значи да се оттргнете од библиската вистина и 
вистинското почитување на вистинскиот Бог (2. Петрово 3:17). 
 
Б. "И стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти 
духови." "Со твоите гатања беа измамени сите народи." Откровение 
18:2, 23. 
 

Одговор: Овде Бог го обвинува Вавилон за соработка со демони повикувајќи зли духови 
во својата средина преку спиритизам, и (2) за мамење на скоро целиот свет преку лажливи, 
демонски духови. 
 
В. ""Жителите на земјата се опија од виното на нејзиното блудствување", "со гнасотијата и 
нечистотијата од нејзиното блудство" (Откровение 17:2,4; 18:3). 
 
Одговор: Зборот блудство во Библијата симболизира лаги (Изреки 12:22). Вавилонското 
вино, кое се состои од лажни учења ги дезориентира и затапува оние, кои го консумираат и 
ги прави духовно пијани. 

 
Нехристијанските 
религии и 
отпаднатиот 
протестантизам ќе 
му се придружат 
на папството како 
негови сојузници 
во последната 
битка против Бога 
и Неговите 
следбеници.  



 
Г. "Земните цареви блудствуваа со неа." Откровение 18:3. 
 
<IОДГОВОР:< b>Црквата е Христовата невеста (Откровение 19:7,8) и мора да го сака и да му 
биде само Нему лојална - или како што вели Исус да ги држи Неговите заповеди (Јован 
14:15). Папството овде е прекорено за оттргнување од својот сопруг, Исус (Јаков 4:4), и за 
воспоставување блудна врска со цивилните власти (соединување на црквата и државата) 
за да ја придобие нејзината поддршка. 
 
Д. Тргување со човечки души (Откровение 18:13). 
 
Одговор: Бог овде го обвинува Вавилон, ги третира луѓето како трговска стока, а не како 
драгоцени Божји деца. 

11.   Кои се некои од лажните учења, кои се содржани во 
вавилонското вино, кое во духовна смисла ги опива народите? 

Answer: За чудо, некои од најпопуларните учења во 
протестантизмот не можат да се најдат во Библијата. Тие се 
вовлекле во протестантските цркви преку мајката црква од Рим, 
која пак ги примила од паганството. Еве некои од тие лажни учења: 
 
A. Законот Божји бил променет. 
Божјиот закон не може никогаш да се промени (Лука 16:17). Во 
лекцијата број 6 се наведени непобитни докази дека тоа е така. 
 
Б. Душата е бесмртна. 
Во Библијата изразите душа и дух се користени 1700 пати. Но ниту еднаш душата не е 
опишана како бесмртна. Луѓето се смртни (Јов 4:17), и никој не може да добие бесмртност 
сè до второто Христово доаѓање (1 Коринтјаните 15:51-54). (Погледнете за повеќе 
информации во лекцијата број 10).  
 
В. Грешниците засекогаш ќе горат во пеколот. 
Библијата учи дека грешниците целосно ќе изгорат во оган (ќе престанат да постојат), и 
нивната душа и телото (Матеј 10:28). Вечен пекол, каде постојат вечни маки не се спомнува 
во Библијата. (За повеќе детали види лекција 11) 
 
Г. Не е потребно крштевање со потопување. 
Крштевањето со потопување е единственото крштевање што го признава Библијата. (За 
повеќе информации види лекција 9) 
 
Д. Неделата е Божји свет ден. 
Библијата учи, без никакво сомневање, дека Божјиот свет ден е седмиот - саботата. (За 
повеќе детали види лекција број 7.) 
 
Забелешла: Овие лажни учења, кога еднаш ќе бидат прифатени имаат тенденција да 
донесат збрка (А тоа е всушност и замото значење на зборот Вавилон) и прават 
Библијата да биде потешко разбрана. 
 
Сериозна мисла 
Навистина е сериозно да се помисли дека некој во незнаење можеби веќе пие вавилонско 

вино. Можеби ова е нешто ново за вас. Ако е така, тогаш барајте 
водство од Бога (Матеј 7:7). Потоа проверете го Писмото за да 
видите дали е така (Дела 17:11). Ветете дека ќе му бидете верни 
следбеници на Христа, и Тој нема да дозволи да завршите на 
погрешната страна (Јован 7:17). 

12.   Кој ќе биде на Божјата страна во битката наречена 
Армагедон? 



Answer:  
Во конечната битка, небесните ангели (Евреите 1:13,14; Матеј 13:41,42) и Божјиот народ - 
остатокот (Откровение 12:17) - ќе бидат на Исусова страна, Кој ќе ги води небесните војски 
(Откровение 19:11-16) против сатаната и неговите приврзаници. 
 
Божјиот остатокот е составен од оние, кои ќе ги отфрлат лажните учења на Вавилон 
(Повеќе детали ќе видиме во лекција бр.23). Тие се познати како оние, кои (1) живеат за 
Христа (1 Јован 5:2,3), (2) по својата верност и верата во Него (Откровение 14:12), и (3) 
нивната цврста верност кон Божјите заповеди (Откровение 12:17; Јован 8:31,32). 

13.   Каква ќе биде стратегијата на сатаната во оваа последна битка 
помеѓу Божјата вистина и сатанските лаги? 

Answer: Иако сатаната го мрази Бога и Неговиот Син, тој тоа ретко 
јавно го признава. Всушност тој и неговите демони се претставуваат 
како свети ангели и како верно христијанско свештенство (2. 
Коринтјаните 11:13-15). Она што тој го изнесува како доказ од своја 
страна изгледа толку праведно, духовно и христолико што скоро 
секој што живее на земјата ќе биде заведен и ќе тргне по него (Матеј 
24:24). Тој без сомнение ќе ја користи и Библијата, како што тоа го 
правел кога го искушувал Исуса во пустината (Матеј 4:1,11). 
Сатанската логика е толку измамлива што успеала да измами една третина од небесните 
ангели, Адам и Ева, и (во времето на потопот) сите што живееле на земјата освен 
осуммина. 

14.   Која е Божјата контра-стратегија? 
 
"Допрашајте се до законот и откровението. Ако не зборуваат 
според ова слово, нема светлина во нив." Исаија 8:20.  

Answer: Бог секогаш им се спротивставува на сатанските 
лаги со библиската вистина. Кога Исус бил искушуван од 
сатаната во пустината, Тој постојано му цитирал стихови од 
Библијата (Матеј 4:1-11). Преку својот остаток, Бог на целиот 
свет ќе му ја објави вистината за небиблиското потекло и 
природа на големиот Вавилон. Јасно ќе стави до знаење 
дека Вавилон проповеда лажно евангелие (Галатјаните 1:8-
12) кое им ги отвора вратите на милиони да бидат измамени 

и загубени. Божјото контра - движење е прикажано преку тројната ангелска вест од 
Откровение 14:6-14, коешто го разгледуваме во вкупно 
девет од целата оваа серија на 27 лекции. Оваа тројна 
извонредна вест ги разоткрива сатанските лаги и нè 
предупредува за неговите фалсификати и ги повикува 
луѓето да му служат на Бога и да му бидат послушни 
само Нему, не само во дух туку и во вистина. 

15.   Дали Божјата предупредувачка порака за 
последното време ќе биде ефективна? 
 
"Потоа видов друг ангел како слегува од небото; тој 
имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата 
слава." Откровение 18:1.  

Answer: Во Библијата ангелите претставуваат весници 
или вести (Евреите 1:13,14). Последниот Божји апел на 
предупредување е претставен преку силен ангел, чија 



моќ е толку голема што ја осветлува целата земја со Божјата вистина и слава. Оваа 
последна вест од Бога ќе стигне до сите жители на планетата Земја (Откровение 14:6; 
Марко 16:15; Матеј 24:14). 

16.   Каков завршен, итен апел им упатува Исус на оние кои се 
наоѓаат во Вавилон? 

Answer: Тој ќе рече: "Излези од неа, народе Мој, за да не бидеш 
соучесник во нејзините гревови и да не ги примиш нејзините зла; 
зашто нејзините гревови се натрупаа до небото и Бог си спомна за 
нејзините беззаконија." Откровение 18:4,5.  
 
Ве молиме обрнете внимание на тоа дека Исус мнозина од оние 
што се во Вавилон ги смета како Свој народ. Во Вавилон постојат 
милиони искрени христијани кои сè уште ја немаат слушнато оваа 
вест на предупредување. Овие луѓе искрено го љубат Бога, и за 
нив Исус вели дека тоа се Негови деца. 

17.   Како ќе одговори Неговиот народ кој е во Вавилон, кога ќе го 
слушне Исусовиот повик за излегување?  

Answer: Исус го дава одговорот. Тој вели: "И други овци имам, што не се од ова трло, и нив 
треба да ги доведам. Тие ќе го слушаат Мојот глас и ќе биде едно стадо и еден пастир." 
"Моите овци го слушаат Мојот глас, Јас ги познавам, и тие одат по Мене." Јован 10:16, 27.  
 
Исус ги препознава Своите, кои се во Вавилон. Понатаму, Тој ветува дека ќе ги повика да 
излезат пред да биде уништен. И, највеличествено од сè, Исус ветува дека Неговиот народ 
кој е сè уште во Вавилон, ќе го слушне и препознае Неговиот глас и ќе се извлече на 
безбедно.  
 
Забелешка: Ова е седмата лекција во нашата серија, која содржи вкупно девет на тема 
на тројната ангелска вест од Откровение 14:6-14. Во нашата следна лекција ќе биде 
претставена Божјата црква на последното време, и тоа на толку јасен речник што 
нема да ви биде воопшто тешко да ја препознаете. 

18.   Ако ти се наоѓаш во Вавилон, дали би сакал да го слушнеш апелот што Исус го упатува 
и да излезеш од таму? 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Зар не би требало да останам во Вавилон и да се обидам да го реформирам, наместо да 
излегувам од него? (Откровение 18:4 )  

Не. Исус вели дека Вавилон ќе биде уништен, а не реформиран. Вавилон безнадежно ќе се 
испијанчи со своето вино (кое е симбол на лажните науки во Откровение 18:5,6). Токму тоа 
е причината што Исус го повикува Својот народ да излезе надвор (Откровение 18:4).  

2.   Кои се царевите од исток во Откровение 16:12? (Откровение 16:12 )  

Царевите од исток се Царевите (Таткото и Синот) небесни. Тие овде се наречени цареви од 
исток, бидејќи тоа е правецот од кој вообичаено небесните суштества патуваат кон земјата. 
Како на пример обрнете внимание на следново: 
A. Исусовото второ даѓање ќе се случи од исток (Матеј 24:27). 
Б. Божјата слава доаѓа од исток (Езекиел 43:2). 



В. Ангелот во Откровение кој запечатува, доаѓа од исток (Откровение 7:2). 
Г. Сонцето, кое го симболизира Исуса, изгрева од исток (Малахија 4:2).  

3.   Дали предупредувањето за паѓањето на Вавилон значи дека Вавилон некогаш во 
минатото не бил паднат? (Откровение 14:8 )  

Да. Многу од црквите кои денес го сочинуваат Вавилон некогаш стоеле цврсто, и му биле 
верни на Исуса. Нивните основачи биле верни Божји луѓе, кои студиозно ја проучувале 
Библијата за да ја откријат вистината. Денес не се паднати сите цркви. Како и да е, секоја 
онаа црква, која ги учи лажните вавилонски учења може лесно да стане дел од него - 
негова ќерка.  

4.   Каде да одат христијаните кога веќе еднаш ќе излезат од Вавилон? (Откровение 14:12 )  

Пронајдете ги оние кои ги држат Божјите заповеди, ја имаат Исусовата вера, и ја 
проповедаат тројната ангелска вест и придружете им се (Откровение 14:6-12). Лекцијата 
број 23 целосно ќе ви ги објасни карактеристиките на Божјата црква на последното време.  

5.   Што претставуваат десетте цареви од Откровение 17:12-16? (Откровение 17:12 )  

Десетте цареви ги претставуваат нациите во светот. Десетте прсти на нозете од кипот во 
Даниел 2. глава и десетте рогови кај четвртиот ѕвер од Даниел 7. глава ги претставуваат 
десетте европски царства. Но во делот од Откровение 11. до Откровение 18. глава 
значењето е пошироко и ги претставува "сите земни цареви" или "сите нации" (Види 
Откровение 16:14; 18:3.)  

6.   Каква е симболиката и значењето на "жабите" во Откровение 16:13,14? (Откровение 
16:13 )  

Жабата своите жртви ги фаќа со јазикот, што би можело да го симболизира лажниот дар на 
јазици, кој е нашироко распространет во светот денес. Ве молиме запомнете дека чудата, 
вклучувајќи го и дарот на јазици, докажуваат само едно нешто - присуство на натприродна 
сила. Но Библијата ни вели дека натприродната сила може да биде или од Бога, или пак од 
сатаната. Понатаму ни објаснува дека сатаната, кој се преправа во ангел на светлината (2 
Коринтјаните 11:13-15), ќе прави натприродни чуда толку ефикасно што скоро целиот свет 
ќе биде заведен и ќе тргне по него (Откровение 13:3). Денес, тој го користи лажниот дар на 
јазици за да ги доближи сите светски религии и цркви - вклучувајќи ги тука и паганите и 
оние кои им служат на духовите. Сите тие мислат дека дарот на јазици е потврда за 
вистинитоста на дарот. 
 
Мораме да ги испитаме духовите 
Библијата нè предупредува дека мораме да ги испитуваме духовите (1 Јован 4:1). Доколку 
тие не се сложуваат со Библијата, тогаш се лажни (Исаија 8:19,20). Исто така вистинските 
дарови на Светиот Дух никогаш не може да ги добие некој, кој свесно и намерно го крши 
Божјиот закон (Дела 5:32). Постои вистински дар на јазици. Тоа е чудесно оспособување на 
течно зборување на некој странски јазик, кој претходно не ни бил воопшто познат (Дела 
2:4-12). Бог го користи овој дар кога е потребно да ја објави својата последна порака на 
оние, кои зборуваат други јазици. Таква потреба се појавила на Педесетницата, бидејќи во 
толпата народ имало луѓе од 17 различни јазични групи, а Исусовите ученици најверојатно 
имале познавање од само еден јазик.  

7.   Дали Њу Ејџ движењето ќе игра важна улога во последниот конфликт помеѓу доброто и 
злото? (Откровение 16:14 )  

Без сомнение! Тоа е длабоко вовлечено во окултизмот, физичките феномени и 
спиритизмот. Спиритизмот со сигурност ќе биде главниот фактор во завршната драма од 



историјата на светот. Во комбинација со натприродната сила на лажниот дар на јазици и во 
сојуз со светски распространетата коалиција на цркви, спиритизмот ќе ја освои земјината 
топка. Њу Ејџ верувањето во можноста за комуницирање со духови и реинкарнацијата е 
едноставно старото паганство со нов изглед. Неговото верување во бесмртната душа што 
може да комуницира со живите, е истата онаа лага што сатаната им ја кажал на самиот 
почеток на Адам и Ева: "Не, вие нема да умрете." Битие 3:4. (Види лекција 10 за повеќе 
детали за состојбата на мртвите.)  

8.   Очигледно е дека Бог ни ги открива активностите на Антихристот (папството) во Даниел 
7. и Откровение 13, 17 и 18 глава. Дали Антихристот се споменува уште на некое место во 
Библијата? (Откровение 13:1 )  

Да, за ѕверот или силата на Антихристот (или за неговите активности) се спомнува уште во 
најмалку девет пророштва од Стариот и Новиот завет: Даниел 7; Даниел 8,9 глава; Даниел 
11; Откровение 12; Откровение 13; Откровение 16; Откровение 17, 18 и 19 глава. Кога Бог за 
една иста сила ќе се наврати во девет пророштва, тогаш навистина мораме да признаеме 
дека Тој сака нешто важно да ни каже.  

9.   Дали сатанското царство наречено Вавилон датира од вавилонската кула? (Откровение 
18:2 )  

Не, туку тоа датира уште од времето кога сатаната се побунил против Бога на небото. 
Всушност, пророкот Исаија, Луцифер и неговиот пад од небото го претставува преку 
вавилонскиот цар (Исаија 14:4,12-15). Бог уште од самиот почеток на падот во грев, на 
сатанското царство гледа како на Вавилон. Главната цел на сатаната е да го надвладее 
Бога, да го уништи Божјото царство, и да воспостави сопствено вавилонско царство низ 
целиот свет. Исус вели дека постојат само две страни (Матеј 7:13,14). Секоја личност на 
овој свет еден ден ќе мора конечно да се определи чија страна ќе прифати. Станува збор за 
живот или смрт. Оние, кои му служат на Исуса и го поддржуваат ќе бидат спасени во 
Неговото небесно царство, а оние, кои го поддржуваат Вавилон ќе бидат уништени во 
последниот оган. Времето одминува и нема уште многу за да се донесе конечната одлука. 
Токму од тие причини последниот Исусов апел за излез од Вавилон е толку важен и итен.  

10.   Какво значење има пресушувањето на водите на Еуфрат за да им се подгови патот на 
царевите од исток? (Откровение 16:12 )  

Пред да падне античкото вавилонско царство во рацете на медискиот генерал Дариј, 
водите од реката Еуфрат кои поминувале под ѕидините на градот, биле пренасочени во 
рачно изработен канал. Ова пренасочување на водите му дозволиле на Дариј да навлезе 
со својата армија во инаку несовладливиот град преку коритото на реката и да го освои. Во 
пророштвата од Откровението водите ги претставуваат народите (Откровение 17:16). 
Значи, водите на Еуфрат ги претставуваат следбениците на големиот Вавилон, чија 
поддршка ќе пресуши и тие ќе се свртат против Вавилон и ќе сакаат да го уништат 
(Откровение 17:16). Ова пресушување на поддршката за големиот Вавилон им ја осигурува 
победата на царевите од истокот, Таткото и Синот.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Што значи зборот "Вавилон"? (1)  
___   Збрка.  
___   Бунт.  
___   Измамник.  
 
2.   Кого го симболизира мајката Вавилон во библиските пророштва? (1)  



___   Обединетите Нации.  
___   Папството.  
___   Марија, Исусовата мајка.  
 
3.   Кои се вавилонските ќерки? (1)  
___   Прискила, Елисавета и Срна.  
___   Цариците од Европа.  
___   Црквите кои ги следат вавилонските лажни учења и обичаи.  
 
4.   Што е симболизирано со мајката Вавилон, која седи на црвен ѕвер? (1)  
___   Црквата што ја контролира државата, која и е близок соработник.  
___   Жените се добри дресери на животни.  
___   Жените треба да јаваат, а не да пешачат.  
 
5.   Кои лажни вавилонски учења ќе предизвикаат духовна збунетост кај луѓето? (4)  
___   Светоста на бракот.  
___   Смртта е само сон.  
___   Грешниците засекогаш ќе горат во пеколот.  
___   Неделата како свет Божји ден.  
___   Бесмртноста на душата.  
___   Крштевање со потопување.  
___   Укинување или изменување на Законот.  
 
6.   "Падна, падна Вавилон" значи дека (1)  
___   Ангел паднал од небото.  
___   Вавилон настрадал од земјотрес.  
___   Мајката црква и останатите цркви, кои ги прифаќаат нејзините лани учења отпаднале 
од библиската вистина и вистинското служење на Бога.  
 
7.   Симболот "царевите од исток" ги претставува (1)  
___   Исус и Неговиот Татко.  
___   Сатаната, кој работи преку паганството.  
___   Светските нации.  
 
8.   Што е претставено со пресушувањето на водите на Еуфрат? (1)  
___   Голем недостаток од вода во последните денови.  
___   Недостаток од храна во последното време.  
___   Вавилон ќе ја загуби поддршката на своите сојузници.  
 
9.   Вавилон е семејно име, кое ги вклучува скоро сите религии и цркви. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
10.   Кој во суштина ги повикува луѓето да излезат надвор од Вавилон? (1)  
___   Ангелите.  
___   Десетте цареви.  
___   Луцифер.  
___   Исус.  
 
11.   Дали не би било подобро да се обидеме да ја реформираме падната црква отколку да 
излеземе од неа? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
12.   Што значи тоа да се биде опиен од вавилонско вино? (1)  
___   Да бидеш алкохоличар.  
___   Да му се придружиш на журка.  
___   Да се биде физички болен.  
___   Да се биде збунет од вавилонските лажни учења.  
 



13.   Кои три сили ќе се обединат во последното време во борбата против Исус и Неговиот 
народ? (3)  
___   Нехристијанските религии.  
___   Обединетите Нации.  
___   Отпаднатиот Протестантизам.  
___   Вонземјаните.  
___   Папството.  
 
14.   Кога Исус ќе го повика Својот народ да излезе од Вавилон, дали тој ќе го послуша 
повикот? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
15.   Мнозина се во Вавилон, но не знаат за тоа. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Христовата-невеста  

 
 
 

  Библијата вели дека постои само едно тело, или црква, во која 
Исус го повикува Својот народ во последното време – 
Христовата невеста. Некои луѓе тоа ги нервира, затоа што 
денес постојат илјадници цркви, кои се нарекуваат себеси 
христијански. Буквално секоја тврди дека е Божја црква, но 
сепак тие многу се разликуваат меѓу себе во толкувањето на 
Библијата, верата и практикувањето на истата. Невозможно е 
за еден искрен истражувач да ги испита тврдењата на секоја 
една од нив. Но како и да е, ние можеме да му бидеме 
благодарни на Христа, кој ја има решено оваа дилема за нас, 
опишувајќи ја Својата црква со такви дела, така што истата 
може лесно да се идентификува! Тоа опишување, јасно и 
моќно, се наоѓа во Откровение 12 и 14 глава, и ќе те 
воодушеви со восхитувачки вистини, кои ќе ти помогнат во 
времето на крајот. Те молиме прочитај во Откровение 12:1-17 
пред да го започнеш своето патување во овие вистини, кои 
преобразуваат.  

1.   Преку кој пророчки симбол Исус ја претставил Својата вистинска црква? 
 
"Јас ја споредив ќерката Сионска со убава и разнежена жена." Еремија 6:2. "И му реков на Сион: 
‘Ти си Мој народ.’" Исаија 51:16.  

Answer: Ние научивме во Лекцијата 22 дека Исус ја симболизира Својата вистинска, чиста црква 
(Сион) како чиста жена, а отпаднатата црква како блудница. Неколку други текстови што исто така 
го користат овој симболизам се: 2. Коринтјаните 11:2; Ефесјаните 5:22, 23; и Откровение 19:7, 8. 

2.   Во Откровение 12:1, Исус ја симболизира Својата црква како жена "облечена во 
сонцето" имајќи ја "месечината под нејзините нозе," носејќи "круна со дванаесет ѕвезди." 
Што значат тие симболи?  

Answer: A. Сонцето го претставува Христа, Неговото евангелие и Неговата праведност. "Господ 
Бог е сонце." Псалм 84:11. (Види исто така Малахија 4:2.) Без Христа не постои спасение (Дела 
4:12). Повеќе од сè друго, Исус сака Неговата црква да изобилува со Неговото присуство и слава. 
 
Б. Поимот "месечина под нејзините нозе" го претставува жртвениот систем на Стариот Завет. 
Како што месечината ја рефлектира светлината од сонцето, така жртвениот систем помагал 
духовно, само со тоа што ја рефлектирал светлината од Месијата, кој требало да дојде (Евреите 
10:1). 
 
В. "Круната со дванаесет ѕвезди" ја претставува работата на 12 ученици, кои ги крунисале првите 
години на новозаветната црква. 

3.   Потоа пророштвото споменува дека жената е бремена, и 
дека скоро ќе роди машко дете што ќе ги управува сите народи 
еден ден со железен жезол. Тогаш таа го роди “машкото дете,” и 
подоцна Тоа било земено и однесено при Бога (Откровение 
12:1, 2, 5). Кое било тоа бебе?  

Answer: Бебето било Исус. Тој еден ден ќе владее над сите народи 
со железен жезол (Откровение 19:13-16; Псалм 2:7-9). Исус, кој 



беше распнат за нашите гревови, воскресна од мртвите и се вознесе на небото (Дела 1:9-11). 
Неговата сила на воскресение во нашите животи е еден од неопходните Христови дарови за 
Неговиот народ (Филипјаните 3:10). 

4.   Откровение 12:3, 4 споменува "голем црвен змев", кој го 
мразеше "машкото дете" и се обиде да го убие при неговото 
раѓање. Ти можеби се сеќаваш на тој змев од Лекција 20. Кој беше 
змевот? 

Answer: Змевот го претставува сатаната, кој беше исфрлен од небото 
(Откровение 12:7-9) и кој за време на Исусовата смрт работел преку 
паганската римска империја. Владетелот кој се обидел да го убие Исус 
при Неговото раѓање бил Ирод, цар под паганскиот Рим. Тој ги убил 
сите машки бебиња во Витлеем, надевајќи се дека еден од нив би бил 
Исус (Матеј 2:16). 

5.   Кое е значењето на "седумте глави" и "десетте рогови" на 
змевот, и тоа дека “една третина од ѕвездите небесни” беа 
фрлени на земјата? 

Answer: A. “Седумте глави" ги претставуваат седумте ритчиња или 
планини на кои е изграден Рим (Откровение 17:9,10). Ние досега го 
сретнавме ѕверот со седум глави и 10 рогови три пати во нашата 
лекција (Откровение 12:3; 13:1; 17:3).  
 
Б. “Десетте рогови" ги претставуваат владите или нациите кои ги подржуваат главните сили во 
нивното угнетување на Божјиот народ и црква. За време на римското владеење (Откровение 12:3, 
4), тие ги претставуваат 10 варварски племиња, кои го подржаа папството во срушувањето на 
римската империја (Даниел 7:23, 24). Тие племиња подоцна станаа денешната Европа. Во 
последните денови, тие ги претставуваат сите нации на светот соединети во коалиција на 
последните денови (Откровение 16:14; 17:12,13,16), ќе го подржат "Вавилон големиот" во 
неговата војна против Божјиот народ.  

 
В. "Третина од небесните ѕвезди" се ангелите кои го поддржале 
Луцифер во неговата побуна против небото и кои биле исфрлени 
заедно со него (Откровение 12:9; Лука 10:18; Исаија 14:12).  
 
Преглед и резиме 
 
Досега, пророштвото ги има откриено следните библиски факти: 
 
1. Се појавува Божјата црква, која е претставена како чиста жена. 
2. Исус е роден во црквата. 

3. Сатаната, работејќи преку царот Ирод на 
паганскиот Рим, се обидува да го убие Исус. 
4. Планот на сатаната е неуспешен. 
5. Прикажано е Исусовото вознесување. 

6.   Што направил сатаната откако не успеал 
неговиот план да го убие бебето Исус? 
 
"А кога змевот виде дека е фрлен на земјата, 
почна да ја гони жената која го роди машкото 
дете." Откровение 12:13.  

Answer: Заради тоа што тој не бил во можност 

 
Една “третина од 
ѕвездите” ги 
претставува 
побунетите 
ангели, кои беа 
исфрлени од 
небото заедно со 
Луцифер.  



да го нападне Христа лично, тој го насочил својот гнев и прогонство кон Божјата црква и Неговиот 
народ. 
 
Шест идентификациони обележја 
Во Откровение 12 и 14 глава, Исус ни дава шест точки на опишување, кои треба да се 
исползуваат за идентификување на Неговата црква на последното време. Внимавај на нив 
додека го проучуваш остатокот од оваа лекција. 

7.   Што направи жената (црквата) за да се заштити себеси, и што 
означува “пустината”, која е спомената во Откровение 12:6,14? 

Answer: A. Стиховите 6 и 14 велат: “Жената избега во пустината,” каде што 
беше заштитена за “време, времиња и половина време” (или буквални 
1.260 години) од гневот на сатаната – кој тогаш работел преку папскиот 
Рим. “Двете крилја” ја претставуваат заштитата и поддршката, која Бог и ја 
дал на Својата црква за време на нејзиниот престој во “пустината” (Излез 
19:4; Второзаконие 32:11). Времето поминато во пустината е истиот период 
од 1,260 години на папска превласт и прогонство (538 до 1798), кое Исус 
повеќе пати го споменува во пророштвото. Еден пророчки ден е еднакво на 
една буквална година (Езекиел 4:6). 

Б. Поимот “пустина” посочува на осамени места 
на земјата (планини, пештери, шуми итн) каде 
Божјиот народ можел да се скрие и 
така да го одбегне целосното уништување 
(Евреите 11:37,38). И тие се криеја – 
Валденжаните, Албигензите и многу други. 
Божјиот народ (Неговата црква) би била 
збришана доколку тие не побегнале и не се 
сокриле во пустината за време на тоа страшно 
прогонство од страна на папството. (Во еден 
период од 40 години, од почетокот на редот на 
Језуитите, од 1540 до 1580 година, биле убиени 
900.000 луѓе. 150.000 погинале од 
Инквизицијата, за 30 години.) 1) Најмалку 50 милиони луѓе умреле за својата вера, за време на тој 
период од 1.260 години. Божјата црква не постоела како официјална организација за време на тој 
период. Од 538 до 1798 таа била жива, но не постоела како организација. Кога таа излезе од 
своето скривалиште после 1.260-те години, таа ги имаше истите учења и карактеристики како 
апостолската црква, којашто влегла во пустината во 538 година. 

Забелешка: Ние сега ги откривме нашите први две 
идентификациони точки за Исусовата црква на последното 
време: 
1. Таа нема да постои официјално како организација помеѓу 538 
и 1798 година. 
2. Таа ќе се појави и ќе ја врши својата работа за последното 
време по 1798 година.  
 
Постојат многу искрени христијани полни со љубов, кои се 
наоѓале во црквите што официјално постоеле пред 1798 година. 
Меѓутоа ниту една од тие цркви не може да биде Божјата црква 
на последното време, во која Исус го повикува Својот народ. 
Тоа значи дека повеќето од популарните протестантски цркви 
не можат да бидат Божјата црква на последното време, затоа 
што тие постоеле официјално пред 1798 година. 
 
1Albert Barnes, Notes on Daniel, comment on Daniel 7:25, p. 328. 

 
1,260 денови од Откровение 12:6 
посочуваат на 1,260 буквални 
години од владеењето на 
папството, кое толку често е 
споменато во Библијата.  

 
Многу избегаа во 
Америка за да го 
одбегнат ужасното 
прогонство на Божјиот 
народ.  



8.   Во Откровение 12:17, Бог ја нарекува Својата црква на 
последното време остатокот. Што значи зборот “остаток”? 

Answer: Тоа значи последниот дел што останува. Во поглед на 
Исусовата црква, тоа значи дека Неговата црква на последните 
денови е идентична по своите учења на апостолската црква. 

9.   Во Откровение 12:17, кое 
додатно опишување изнесено во две точки го дал Исус за 
Својата црква на остатокот на последното време? 

Answer: Таа ќе ги држи сите Десет Заповеди, вклучувајќи ја 
четвртата заповед за седмиот ден саботата. Таа исто така ќе го 
има “Исусовото сведоштво”, за кое Библијата ни вели дека е 
духот на пророштвото (Откровение 19:10). (Види Лекција 24 за 
целосно објаснување на дарот на пророштвото.) 

Така тука се следните две Христови точки на 
идентификација на Неговата црква на остатокот на 
последното време:  
 
3. Таа ќе ги држи Божјите заповеди, вклучувајќи ја четвртата 
заповед за седмиот ден саботата. 
 
4. Ќе го има дарот на пророштвото. 
 
Имајте на ум дека и покрај тоа што многу искрени христијани се 
наоѓаат во црквите кои не ја држат саботата ниту го имаат дарот 
на пророштвото, ниту една од тие цркви не може да биде 
Божјата црква на остатокот во последните денови, во која Исус 
ги повикува сите христијани во последните денови, затоа што 
Божјата црква во последното време ќе ги држи Божјите заповеди 
и ќе го има дарот на пророштвото. 

10.   Кои две завршни 
идентификациони точки за Божјиот 
остаток ни го дава книгата 
Откровение?  

Answer: Завршните две точки од шесте 
се: (5) Таа ќе биде мисионерска црква 
на светско ниво (Откровение 14:6), и (6) 
ќе ја проповеда тројната ангелска вест 
од Откровение 14:6-14, која е кратко 

сумирана подолу.   
A. Божјиот суд е во сесија. Него обожувај го! Божјата црква на 
последното време мора да проповеда дека судот започнал во 1844 година (види Лекција 18 и 19). 
Таа исто така ги повикува луѓето да му се “поклонат на оној, кој го создал небото, земјата, морето 
и водните извори.” Откровение 14:7. Како ние му се поклонуваме на Бога како на Создател? Бог 
го запишал одговорот во четвртата заповед. “Помни за денот за одморот, за да го празнуваш.” 
“Оти за шест дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и сè што е во нив; а во седмиот 
ден си отпочина: заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети.” Излез 20:8,11. Така 
првата ангелска вест им заповеда на сите да го обожуваат Бога како Создател со тоа што ќе го 
празнуваат Неговиот седми ден – саботата, што Тој ја дал како спомен на Создавањето.  
 
Б. Излезете од паднатите цркви на Вавилон. 
 
 

 
Божјата црква на 
остатокот ќе ги држи 
Неговите заповеди и 
исто така ќе го има 
дарот на пророштвото.  



В. Не му се поклонувај на ѕверот и не го примај го неговиот жиг, којшто е неделата, да биде 
празнувана како седми ден. Пазете се од фалсификатот. 
 
Забелешка: Еве ги последните две идентификациони обележја: 
5. Божјата црква на последното време ќе биде мисионерска црква на светско ниво. 
6. Таа ќе ја поучува и проповеда тројната ангелска вест од Откровение 14:6-14. 
 
Сега повторно да ги прегледаме шесте обележја, кои Исус ни ги дава за идентификување 
на Неговата црква на остатокот на последното време: 

1. Таа нема да постои како официјална организација од 538 до 1798 
год. од н.е. 
2. Ќе се подигне и работи по 1798 год. 
3. Таа ќе ги држи Десетте Заповеди, вклучувајќи ја четвртата заповед 
за седмиот ден - саботата. 
4. Таа ќе го има дарот на пророштвото. 
5. Таа ќе биде мисионерска црква на светско ниво. 
6. Таа ќе ја поучува и проповеда тројната ангелска вест од Откровение 
14:6-14. 

11.   Сега откако ги имаме воспоставено 
Христовите шест идентификациони 
точки на Неговата црква на остатокот на 
последното време, што ни вели Исус да 
правиме и со какви резултати?  

Answer: "Барајте и ќе најдете." Матеј 7:7. 
Исус ни ги дава овие шест спецификации и 
вели: “Одете најдете ја Мојата црква.” Тој 
ветува дека оние кои ги бараат небесните 
нешта, ќе ги најдат.  

12.   Колку цркви одговараат на тие шест 
спецификации? 

Answer:  
Исус ни дал нам такви карактеристични и специфични обележја, така 
што тие одговараат само на една црква. Исус нам не ни дал 
неодредени црти како што се: “Ќе има многу добри луѓе во мојата 
црква” и “Ќе постојат некои лицемери.” Колку многу цркви ќе 
одговараат на тие точки? Сите. Тие две точки можат да одговаат и за 
една продавница или пак некој клуб во градот. Тие можат да 
одговараат на сè, а да не значат ништо за нас. Наместо тоа, Исус дал 

одредени, специфични и многу јасни обележја, кои можат да одговараат само на една црква и 
само една црква – Адвентистичката црква на седмиот ден. Ајде повторно да ги провериме тие 
обележја. 
 
 
 
Адвентиститичката црква на седмиот ден: 
 
1. Не постоела како официјална организација од 538 до 1798 год. 
2. Се појавила по 1798. Таа почнала да се формира во раните 1840 години. 
3. Ги држи Десетте Заповеди, вклучувајќи ја четвртата заповед - за Божјиот свет седми ден - 
саботата. 
4. Го има дарот на пророштвото. 
5. Таа е мисионерска црква на светско ниво, делувајќи во 208 од 236 земји во светот. 
6. Таа ја поучува и проповеда Исусовата голема тројна ангелска вест од Откровение 14:6-14. 

 
Сè додека една 
црква не ја 
проповеда низ 
целиот свет 
тројната ангелска 
вест, не може да 
биде Божја црква 
на остатокот на 
последното 
време.  



 
Исус те замолува да ги земеш во предвид овие шест обележја и да провериш за себе. Лесно е, 
нема да можеш да промашиш. 
 
Забелешка: Имај на ум дека постојат многи искрени христијани во црквите, кои не 
одговараат на тие обележја, но ниту една од нив не може да биде Божјата црква на 
остатокот во последното време, во која Тој го повикува Својот народ денес. 

13.   Откако некој од Божјите деца ќе го послушаат Неговиот повик полн со љубов кој 
предупредува да излезат од Вавилон (Откровение 18:2, 4), која е следната работа која Исус 
ја бара од него да ја изврши? 
 
"Вие сте повикани во едно тело." Колосјаните 3:15. "Тој (Исус) е глава на телото, црквата." 
Колосјаните 1:18.  

Answer: Библијата вели дека Божјиот народ е повикан во едно тело, или црква. Исус бара од 
оние што ќе го напуштат Вавилон да се соединат со Неговата црква на остатокот – на која што Тој 
е главата. Исус вели: “Други овци имам Јас, што не се од ова трло.” Јован 10:16 Тој исто така ги 
нарекува нив “мој народ” и во Стариот Завет (Исаија 58:1) и во Новиот Завет (Откровение 18:4). 
За Неговите овци што се наоѓаат надвор од Неговото трло (црква), Тој вели: “Нив исто така Јас 
морам да ги доведам, и тие ќе го слушнат мојот глас; и тие ќе бидат едно стадо, и еден пастир.” 
“Моите овци го слушаат мојот глас,...и тие одат по Мене.” Јован 10:16, 27. 

14.   Како еден човек станува дел од тоа тело или црква? 
 
"Зашто преку еден Дух ние сите сме крстени во едно тело, без оглед 
дали сме Евреи или незнабошци." 1. Коринтјаните 12:13.  

Answer: Ние стануваме дел од Христовата црква на последното време 
преку крштевање. (Види Лекција 9 за повеќе детали за крштевањето). 

15.   Дали Библијата ни дава други докази дека Исус има само 
една црква на остатокот, во која Тој го повикува сиот Свој народ? 

Answer: Да, постои. Да ги погледнеме: 
 
A. Библијата вели дека постои само едно вистинско тело или црква 

(Ефесјаните 4:4; Колосјаните 1:18). 
Б. Библијата цели дека нашето време е исто како времето на Ное (Лука 17:26,27). Колку начини 
за спасување постоеле тогаш? Само еден – ковчегот. Повторно во денешно време, Бог има 
обезбедено само еден ковчег, или црква, која безбедно ќе ги пренесе луѓето до Неговото небесно 
царство. Бидете сигурни да се качите на вистинскиот брод! Библијата вели: “Господ секој ден 
придодавал кон црквата луѓе, кои сакале да бидат спасени.” Дела 2:47. Тоа било вистина во 

апостолско време, и сè уште е вистина денес.  

16.   Кои се добрите вести во подлед на Божјата црква на 
остатокот? 

Answer:  
A. Нејзината централна тема е “вечното евангелие” за праведноста 
преку вера само во Христа (Откровение 14:6). 
Б. Таа е изградена врз Христа, Карпата (1. Коринтјаните 3:11; 10:4), и 
"вратите на пеколот нема да ја надвладеат." Матеј 16:18. 
В. Исус умре за Својата црква (Ефесјаните 5:25). 
Г. Исус ја опишува Својата црква на остатокот толку јасно така што 

таа е лесна да се идентификува. Тој исто така ги опишува паднатите цркви и го повикува Својот 
народ да излезе од нив. Сатаната ќе ги фати во стапица само оние, кои ги затвораат своите очи и 



уши. 
Д. Сите нејзини доктрини (учења) се точни (1. Тимотеј 3:15). 

17.   Кои се добрите вести во поглед на Божјиот народ на остатокот? 

Answer: Тие ќе: 
A. Бидат спасени во Неговото небесно царство (Откровение 15:2). 
Б. Го победат ѓаволот преку “силата” и “крвта” Христова (Откровение 12:10, 11). 
В. Бидат трпеливи (Откровение 14:12). 
Г. Ја имаат верата Исусова (Откровение 14:12). 
Д. Најдат славна слобода (Јован 8:31,32). 

18.   Ние живееме во завршните денови на оваа земја. Христовото второ доаѓање следи 
веднаш по давањето на тројната ангелска вест (Откровение 14:12-14). Кој е Христовиот 
итен повик денес до Својот народ? 
 
"Влезете ти и целиот твој дом во ковчегот." Битие 7:1.  

Answer: Во деновите на Ное, само осум луѓе (вклучувајќи го и Ное) ја послушале Божјата покана. 
Исус чека при вратата на Неговиот ковчег во ова последно време, или црква, на тебе. 
 
Забелешка: Ова е нашата осма лекција во возбудувачката серија за тројната ангелска вест 
од Откровение 14:6-14. завршната лекција на оваа серија ќе го дискутира дарот на 
пророштвото. 

19.   Јас сакам да го послушам Христовиот повик и да дојдам во Неговата црква на 
остатокот на последното време. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Кина, со една четвртина од светското население, одвај е допрена со евангелието. Зар 
нема да треба да помине многу време за таму секој да биде допрен со евангелието? 
(Римјаните 9:28 )  

“За луѓето тоа не е можно, но не и за Бога; затоа што за Бога сите нешта се можни.” Марко 10:27. 
Библијата вели дека Господ “ќе го заврши делото и ќе го реши по правда; Господ ќе изврши 
одлучно дело на земјата.” Римјаните 9:28. Истиот Господ, кој му дал сила на Јона да го доведе 
целиот град на покајание за помалку од 40 дена (Јона 3 глава), ќе го заврши Своето дело многу 
брзо во овие последни денови. Тој вели дека Неговото дело ќе оди напред со толку голема 
брзина, така што ќе биде скоро невозможно за Божјата црква да се снајде со толку многу 
големиот прилив на души (Амос 9:13). Бог го има ветено тоа и ќе се случи. Наскоро и неочекувано 
сето тоа ќе биде завршено. Долгорочното размислување и планирање во Божјото дело ја 
промашува целта денес. Ова е време на голема итност и итноста бара неодложна акција. Оние 
што размислуваат долгорочно, можат да бидат фатени во стапица и да се разбудат премногу 
доцна.  

2.   Дали навистина постои сериозна опасност многу христијани да престанат да стражарат 
и бидат загубени кога ќе дојде Исус? (Лука 21:34 )  

Да, Исус го кажал тоа кристално јасно. Тој нас нè предупредил на неколку нешта, кои ќе ги фатат 
во стапица и уништат христијаните: (1) презаситеност, (2) пијанство, (3) грижите на овој свет, и (4) 
спиењето (Лука 21:34; Марко 13:34-36). 
 
A. Презаситеност е претерување во било што – јадење, работење, читање, рекреација итн. Таа 



ја нарушува урамнотеженоста и го уништува јасното размислување. Тоа исто така не ни допушта 
да поминуваме време со Христа. 
Б. Пијаноста се однесува на нешта кои донесуваат тапост и ни пружаат одвратност кон 
небесните нешта. Примери: порнографија, незаконски секс, лошо друштво, занемарување на 
проучување на Библијата, занемарување на молитва, пропуштање на богослуженија. Таквите 
нешта причинуваат луѓето да живеат во нереални сонови и така го пропуштат вистинитото. 
В. Грижите на овој живот ги уништуваат христијаните, кои стануваат толку зафатени во добрите 
нешта така што времето за Христа, молитвата, проучувањето на Библијата, сведочењето и 
доаѓањето во црква се отфрлени. Правејќи така, ние ги одвратуваме нашите очи од вистинската 
цел и најважните нешта. 
Г. Спиењето се однесува на духовната заспаност, кое може да е најголем проблем денес. Кога 
една личност е заспана, таа не знае дека е заспана. Не вреднувајќи ја многу нашата заедница со 
Христа, имајќи форма на побожност но без сила, применувајќи ги сите големи проповеди на 
другите, и одбегнувајќи да станеме активно вклучени во Христовото дело – сите овие нешта и 
многу други прави тие да живеат спиејќи и кои ако не бидат на чудесен начин разбудени, ќе го 
преспијат најважниот момент на вистината.  

3.   Јас се соединив кон Божјата црква на остатокот и никогаш не сум бил толку среќен во 
животот. Меѓутоа исто така никогаш и не сум бил толку многу напаѓан од страна на ѓаволот. 
Зошто е тоа така? (Откровение 12:17 )  

Бидејќи ѓаволот е гневен со Божјиот народ на остатокот и го троши своето време обидувајќи се да 
ги повреди и обесхрабри (Откровение 12:17). Исус не му ветил на Својот народ дека тие нема да 
имаат неволји, несреќи, напади од ѓаволот, тешки моменти, а дури и сериозни повреди од 
сатаната. Како факт, Тој ветил дека таквите нешта, навистина, ќе дојдат врз Неговиот народ (2. 
Тимотеј 3:12). Но како и да е, неговите славни ветувања се: (1) на Својот народ да му даде 
победа (1. Коринтјаните 15:57), (2) да биде секогаш со Својот народ, во сето она со кое ќе треба 
да се соочат (Матеј 28:20), (3) да им даде мир (Јован 16:33; Псалм 119:165), и (4) никогаш да не ги 
остави (Евреите 13:5), И на крајот, Исус и Неговиот Татко ветуваат дека ќе ги држат Своите деца 
толку цврсто што никој нема да може да ги земе од Нивните раце (Јован 10:28,29). Амин!  

4.   Што значи зборот “црква”? (Дела 2:47 )  

Зборот “црква” е преведен од грчкиот збор “еклесиа” кое значи “повикани светии.” Колку тоа 
навистина одговара! Исусовиот народ е повикан од светот и од Вавилон на безбедно во Неговото 
драгоцено стадо. Кога Исус ќе ги повика, луѓето стануваат дел од Неговата црква на остатокот 
преку крштевање. Исус вели: “Моите овци го слушаат мојот глас,...и тие одат по Мене.” Јован 
10:16, 27.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Како Исус ја симболизира Својата вистинска црква во пророштвата? (1)  
___   Преку иконостас.  
___   Како ѕвер.  
___   Како светол ангел.  
___   Како чиста жена.  
___   Преку мистериозен облак.  
 
2.   Што била "пустината" во која црквата побегнала? (1)  
___   Осамени места како што се: пештери, шуми итн.  
___   Пустината Сахара.  
___   Ирак.  
___   Пустината Гоби.  
 
3.   Следните нешта се дел од тројната ангелска вест: (3)  



___   Вавилон е паднат. Излезете од него!  
___   Пеколот гори засекогаш и секогаш.  
___   Божјиот суд е во тек. Оддавајте му почит и служете му Нему како на Создател преку 
држењето на Неговата света сабота  
___   Злата се завршени.  
___   Секој ќе биде спасен.  
___   Не му се поклонувај на ѕверот и не го примај неговиот жиг.  
 
4.   Исус ни дава шест обележја кои нè водат во идентификување на Неговата црква на 
остатокот. Таа црква ќе: (6)  
___   Има многу добри христијани.  
___   Ги држи Божјите заповеди, вклучувајќи ја и саботата.  
___   Има некои лицемери во неа.  
___   Ужива да пее многу убави христијански песни.  
___   Се моли многу.  
___   Не постоела како официјална организација од 538 до 1798 год.  
___   Го има дарот на пророштвото.  
___   Зборува јазици.  
___   Биде мисионерска црква на светско ниво.  
 
5.   Колку долго црквата ќе биде во пустина? (1)  
___   Пет години.  
___   1.000 години.  
___   680 години.  
___   1.260 години.  
___   33 години.  
 
6.   Во Откровение 12 глава симболот на новороденото бебе го претставува(1)  
___   Апостолската црква.  
___   Исус.  
___   Евангелието, кое оди до незнабошците.  
 
7.   Дали Исус го повикува Својот народ надвор од светот и од Вавилон во Својата црква 
на остатокот? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
8.   Како еден човек се приклучува кон црквата на остатокот? (1)  
___   Поздравувајќи се со проповедниот.  
___   Потпишувајќи се на членската карта.  
___   Преку крштевање.  
___   Преку давање на голема донација.  
 
9.   Постојат многу искрени христијани во сите цркви, а и некои кои не се членови на ниту 
една црква. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
10.   Кои од следните нешта можат да причинат еден христијанин да не внимава и да биде 
загубен? (4)  
___   Презаситување.  
___   Грижите на овој живот.  
___   Премногу возбуден за својата вера.  
___   Духовно пијанство.  
___   Духовна заспаност.  
___   Верно сведочење.  
___   Читање на весник.  
 
11.   Бог ќе го заврши Своето дело на земјата со тоа што евангелието ќе биде проповедано 
на секое создание. (1) 



___   Да.  
___   Не.  
 
12.   Кои од следниве нешта Бог им ги ветува на Своите деца? (4)  
___   Мир.  
___   Тие нема да имаат неволји.  
___   Победа.  
___   Тие никогаш нема да се разболат.  
___   Никој не може да ги земе од Христовите раце.  
___   Тој никогаш нема да ги остави.  
___   Тие ќе бидат богати.  
 
13.     
___   Што значи буквално зборот “црква” ? (1)  
___   Собрание на верни.  
___   ”Повикани.”  
___   Катедрала.  

 

    

  



Дали-астролозите-и-окултистите-се-вдахновени-од-Бога?  

 
 
 

  Доколку одеднаш се појави некаков си самопрогласен пророк 
и започне да привлекува луѓе околу себе со примамливи 
пораки, лечејќи болни, воскреснувајќи мртви, симнувајќи оган 
од небото и разоткривајќи ги вашите тајни - дали би му 
поверувале? А дали би требало да му верувате? Вашата 
вечна судбина можеби ќе зависи токму од вашата можност да 
можете да разликувате кој е лажен, а кој вистинит пророк. 
Затоа многу важно е да знаеме што вели Библијата по ова 
прашање.  

1.   Дали Библијата учи дека во последното време ќе се појават вистински пророци? 
 
"'Во последните денови' - вели Господ - 'ќе излеам од Својот Дух над секого, и вашите синови и 
вашите ќерки ќе пророкуваат." Дела 2:17.  

Answer: Да, во последните денови и мажите и жените ќе пророкуваат (Јоил 2:28-32). 

2.   Исус при Своето вознесување во Својата црква го поставил и дарот на 
пророкување покрај други четири дара: апостоли, евангелисти, 
проповедници и учители (Ефесјаните 4:7-11). Зошто Бог го ставил овој дар 
во црквата?  
 
"За да се усовршат светиите за делото на службата, за изградување на 
Христовото тело." Ефесјаните 4:12.  

Answer: Исус ги дал сите пет дара за усовршување на светиите. 
Усовршувањето на последната Божја црква не е можно доколку некој од овие 

дарови недостига. 

3.   Дали во библиско време дарот на пророкување бил 
ограничен само на мажите? 

Answer: Не! Покрај многуте мажи кои го поседувале овој дар, Бог 
овој дар им го дал уште и на најмалку осум жени: Ана (Лука 2:36-38); 
Марија (Излез 15:20); Дебора (Судии 4:4); Олда (2 Цареви 22:14); и 
четирите ќерки на евангелистот Филип (Дела 21:8, 9). 

4.   Колку долго требало да останат овие дарови во црквата?  
 
"Сè додека сите не дојдеме до единство во верата и познавањето на Божјиот Син, до зрелиот 
човек, до мерата на растот на Христовата полнота." Ефесјаните 4:13.  

Answer: Тие ќе останат сè до конечното обединување на Божјиот народ, сè додека Божјите луѓе 



не станат зрели христијани - а тоа ќе биде на самиот крај.  

5.   Од каде ги добиваат информациите вистинските пророци?  
 
"Зашто никогаш ниту едно пророштво не потекнува од човечка 
волја, туку луѓе поттикнати од Светиот Дух зборувале од Бога." 2. 
Петрово 1:21.  

Answer: Пророците зборуваат под инспирација на Светиот Дух. 
Пророците не изнесуваат свои сопствени мислења кога се во 
прашање духовни работи. Мислењата ги добиваат од Исус, преку 
Светиот Дух. 

6.   Бог на своите пророци им се 
открива на три начини. Кои се тие?  
 
"Ако меѓу вас има пророк Господов, Јас му 
се откривам во видение, на сон зборувам 
со него." "Јас зборувам со него уста со 
уста." Броеви 12:6,8.  

Answer: Визии, соништа, или лице в лице. 

7.   Кои се физичките докази за вистински пророк додека е во визија?  

Answer:  
A. На почетокот ја губи својата физичка сила (Даниел 10:8). 
Б. Подоцна можно е да добие натприродна сила (Даниел 10:18, 19). 
В. Останува без здив (Даниел 10:17). 
Г. Може да зборува (Даниел 10:16). 
Д. Не е свесен за она што го опкружува (Даниел 10:5-8; 2 Коринтјаните 12:2-4). 
Ѓ. Очите му се отворени (Броеви 24:4). 
 
Забелешка: Иако споменативе шест библиски точки се физички докази за вистински пророк 
во визија, сепак не мора да се манифестираат сите заедно. Визијата на пророкот може да е 

вистинита и во случај да не се присутни сите шест докази. 

8.   Дали правењето големи чуда е доказ дека пророкот е од Бога?  
 
"Имено, тоа се демонски духови, кои прават чуда." Откровение 16:14.  

Answer: Не! Ѓаволот заедно со своите емисари исто така има моќ да 
прави чуда. Чудата се само доказ за присуство на натприродна сила. 
Но таква сила може да дојде и од Бога и од ѓаволот (Второзаконие 13:1-
5; Откровение 13:13,14). 

9.   За каква страшна опасност во 
последните денови нè 

предупредува Исус? 
 
"Зашто ќе се појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе 
прават големи знаци и чуда, за да ги заведат, ако е можно, и 
избраните." Матеј 24:24.  

Answer: Бог нè предупредува од појава на лажни пророци и 
лажни христоси, кои ќе бидат многу убедливи што ќе успеат да ги измамат сите освен избраните. 



Милијарди ќе бидат измамени и изгубени. 

10.   Како можам да одредам дали пророкот е вистинит или 
лажен?  
 
"Закон и сведоштво барајте, ако не зборуваат така, нема светлина во 
нив." Исаија 8:20.  

Answer: Испитајте ги нивните учења со Божјата реч, Библијата. Ако 
учат и постапуваат спротивно на Писмото, тие се лажни пророци и 
"нема светлина во нив". 

11.   Дали одредени видови на лажни пророци се посебно спомнати и 
осудени во Библијата?  

Answer: Да. Второзаконие 18:10-12 и Откровение 21:8 зборуваат против 
следните видови на лажни пророци: 
 
A. Маѓепсник--некој кој фрла маѓии. 
Б. Набљудувач на времињата--астролог.  
В. Повикувач на духови--оној кој тврди дека може да контактира со 
духовите на мртвите. 
Г. Оној кој им се обраќа на покојници--медиум. 
Д. Гатач--претскажувач на иднината. 
Ѓ. Чародеец--исто како и волшебник. 
Е. Вражач--друго име за гатач. 
Ж. Вештерка--жена окултист. 
З. Волшебник--маж окултист. 

Забелешка: Повеќето од овие лажни пророци тврдат дека 
контактираат со духовите на мртвите. Библијата јасно кажува 
дека живите не можат да стапат во контакт со умрените. 
(Лекцијата број 10 содржи повеќе информации за состојбата на 
умрените.) Божемните духови на умрените се всушност зли 
ангели, демони (Откровение 16:13,14). Кристалните кугли, 
читањето од дланка, астрологијата, и контактирањето со 
духовите на умрените не се Божји начини на комуницирање со 
луѓето. Писмото јасно учи дека сите оние кои се занимаваат со 
вакви нешта му се гнасни на Бога (Второзаконие 18:12). А оние, кои 
ќе продолжат со својата инволвираност со ваквите гадотии, нема 
да влезат во Божјото царство (Галатјаните 5:19-21; Откровение 

21:8; 22:14,15). 

12.   Дали примарната работа на 
пророкот е да и служи на црквата или 
на неверниците?  
 
"Пророштвото 
пак, не е за 

неверниците, туку за оние што веруваат." 
1 Коринтјаните 14:22.  

Answer: Библијата е јасна. Иако 
пророчките пораки понекогаш можат да бидат поучни и за јавноста, 
примарната цел на пророштвата е за да и послужат на црквата. 

13.   Дали Божјата црква на последното време го има дарот на 

 
Бог не комуницира 
со своите луѓе 
преку кристални 
кугли.  



пророштвото? 

Answer: Во лекцијата број 23, откривме дека Исус ја опишува Својата црква на последното време 
во шест карактеристики. Да ги разгледаме повторно овие карактеристики: 
 
A. Нема да постои како официјална организација помеѓу 538 и 1798 година од н.е. 
Б. Ќе се појави и ќе биде активна некаде по 1798 година. 
В. Ќе ги држи десетте заповеди, вклучувајќи ја и четвртата заповед за саботата. 
Г. Ќе го има дарот на пророштвото. 
Д. Ќе биде широко распространета и мисионерски настроена црква. 
Ж. Ќе ја проповеда и учи тројната ангелска вест од Откровение 14:6-14. 
 
Важно е да се запомни дека Божјата црква на остатокот мора да ги исполнува сите шест 
наведени карактеристики. Ова значи дека дарот на пророштвото исто така мора да биде вклучен. 
Со други зборови ова значи дека во нејзината средина ќе има пророк. 

14.   Кога ќе и се приклучите на Божјата црква на остатокот, која 
ги поседува сите дарови,како сето тоа ќе влијае врз вас?  
 
"Затоа да не бидеме веќе деца, фрлани натаму-наваму од бранови и 
носени од ветровите на некое учење, со човечка измама и лукавство, 
со итро измислени заблуди.” Ефесјаните 4:14.  

Answer: Ќе ја закотви вашата духовност и нема повеќе да 
чувствувате несигурност и нестабилност во своето верување. 

15.   Апостол Павле, во 1. Коринтјаните 12:1-18, ги споредува 
даровите што Исус и ги дал на црквата со делови од телото. Кој дел 
од телото најдобро го претставува дарот на пророштвото?  
 
"Порано кај Израилот, кога некој одел да Го праша Бога, велел вака: 'да 
одиме кај јасновидецот. Зашто тој, кого денес го нарекуваат пророк, 
порано се викал јасновидец." 1. Самоилова 9:9.  

Answer: Бидејќи пророкот понекогаш се нарекува јасновидец (некој, кој може да погледне во 
иднината), тогаш највеќе би одговарале очите за да го претстават 
дарот на пророштвото. 

16.   Бидејќи пророштвото е око на црквата, во каква состојба 
би се наоѓала црквата без овој дар?  

Answer: Би била слепа. Исус укажувал на последователната 
опасност кога рекол: "Тие се слепи водачи на слепите, а ако слеп 
води слеп, обајцата ќе паднат в јама." Матеј 
15:14. 

17.   Дали Божјата црква на остатокот 
мора да ги има сите дарови што ги дал 
Исус?  

Answer: Да. Писмото јасно учи дека Божјата црква на остатокот нема да 
има "недостиг од ниеден дар", што со други зборови значи дека ќе ги има 
сите дарови, вклучувајќи го и дарот на пророштвото (1. Коринтјаните 1:5-
8). 

18.   Откровение 12:17 укажува на фактот дека Божјата црква на 



остатокот ќе го "има Исусовото сведоштво". Во Откровение 19:10 се вели дека "Исусовото 
сведоштво е духот на пророштвото". Дали можеме со сигурност да кажеме дека ова значи 
дека црквата во својата средина ќе има пророк?  

Answer: Да. Ангелот на Јован во Откровение 19:10 му кажал дека тој е негов "сослужител", еден 
од неговите "браќа", кој го има Исусовото сведоштво. Истиот ангел му ја повторил истата 
информација на Јован во Откровение 22:9. Тој му рекол: "Јас сум слуга како и ти и твоите браќа, 
пророците". Со други зборови тоа значи дека е пророк. Забележувате дека овој пат тој себеси се 
нарекува пророк, од што очигледно произлегува дека да се има "Исусовото сведоштво" и да се 
биде пророк е едно исто. 

19.   Со какво друго посебно значење се зборовите "Исусово 
сведоштво"?  

Answer: Изразот "Исусово сведоштво" значи дека зборовите што 
ги зборува пророкот се всушност Исусови зборови. Затоа треба да 
имаме почит кон зборовите на вистинскиот пророк, како на 
посебна порака што Исус ја испраќа до нас (Откровение 1:1; Амос 
3:7). Да му се спротивставиме на вистинскиот пророк е многу 
опасно. Тоа е исто како да му се спротивставуваме лично на 
Исуса, кој ни ги испраќа за да бидат наши водачи. Затоа Бог нè 
предупредува: "На Моите пророци не правете им зло!" Псалм 105:15. 

20.   Кои се библиските квалификации за вистински пророк?  

Answer: Библиските тестови за вистински пророк се следниве: 
A. Живее побожен живот (Матеј 7:15-20). 
Б. Повикан во служба од Бога (Исаија 6:1-10; Еремија 1:5-10; Амос 7:14, 15). 
В. Зборува и пишува во склад со Библијата (Исаија 8:19, 20).  
Г. Претскажува настани што ќе се исполнат (Второзаконие 18:20-22). 
E. Има визии (Броеви 12:6). 

21.   Дали Бог и испратил пророк на Својата црква на остатокот?  

Answer: Да. Еве неколку кратки детали: 
 
Бог повикува млада девојка 
Божјата црква на остатокот започнала да се формира на крајот од 1844 
година, и и било неопходно водство и насочување. Така Бог во склад со 
Своето ветување од Амос 3:7, ја повикал младата девојка Елена Хармон за 
свој пророк. Елена го прифатила повикот. На девет годишна возраст била повредена во несреќен 
случај и морала да прекине со своето школување само по завршено трето одделение. Нејзиното 
здравје константно се влошувало сè додека не наполнила 17 години, кога го примила Божјиот 
повик. Тоа време изнемоштена од влошеното здравје тежела само околу 30 килограми и се 
очекувало да почине. 
 
Служела 70 години 
Елена го прифатила Божјиот повик, сфаќајќи дека Бог ќе и го поврати здравјето и на тој начин ќе 
ја одржува понизна. Таа проживеала уште цели 70 години и починала на 87 годишна возраст. Таа 
постојано потенцирала дека нејзина цел и работа била да ја врати и упати црквата и нејзините 
членови кон Библијата - којашто требало да биде нејзино кредо - и кон Исусовата бесплатна 
праведност. Елена ги исполнува сите тестови за вистински пророк што беа споменати погоре во 
оваа лекција. 
 
Нејзиното перо, име и книги 
Елена се омажила за Јаков Вајт, проповедник, и пишувала под името Елена Голд Вајт. Таа 
станала една од најпродуктивните светски автори на сите времиња. Нејзините книги кои се читаат 



ширум светот, изобилуваат со совети за здравјето, воспитувањето, умереноста, христијанскиот 
дом, родителското воспитување, печатење и издавање материјали, помош на немоќните, 
служење, евангелизирање, христијанско живеење и друго. 
 
Нејзината книга Воспитување се смета за вистински авторитет во својата 
област. Се користи во многу световни универзитети како основа. Оваа книга 
е толку разбирлива и релевантна што еднаш била дури и плагијатизирана 
од еден министер за образование од некоја земја, кој ја издал под свој 
сопствен наслов. Др. Флоренс Стратмајер поранешен професор по 
воспитување на Универзитетот Колумбија, рекол дека книгата содржи 
"напредни едукативни концепти" и "била повеќе од педесет години понапред 
за времето во кое била издадена". Др. Клив Мек Кеј, поранешен професор 
нутриционист на Универзитетот Корнел, за нејзините здравствени списи 
изјавил: "И покрај фактот што делата на Г-ѓа Вајт биле напишани пред појавата на модерниот 
научен нутриционизам, ниту денес нема да можете да најдете посеопфатен водич на тоа поле". 
Телевизискиот спикер Пол Харви изјавил: "Таа пишувала со такво длабоко разбирање за 

исхраната што сите освен два од многуте принципи кои таа ги истакнува се 
научно докажани". 
 
Heјзината книга Копнежот на вековите, која го опишува Исусовиот живот е 
именувана како "англиско ремек дело" од страна на Трговското друштво на 
Лондон. Таа по предметот на интелигенција, далеку пред да се сложат 
експертите, велела дека коефициентот на интелигенција може да се 
зголеми. Во 1905 година изјавила дека ракот е никулец, до коешто сознание 
медицината дошла дури во педесетите години од минатиот век. За Елена Г. 

Вајт се вели дека е четвртиот најпреведуван автор на сите времиња. Нејзината книга за 
христијанскиот живот, Патот кон Христа, е преведена на повеќе од 150 јазици и дијалекти. 

22.   Дали Елена Вајт имала визии?  

Answer: Да, и тоа многу. Тие траеле од неколку минути па сè до шест 
часа. Нејзините визии ги исполнуваат библиските стандарди споменати 
во одговорот на седмото прашање од оваа лекција. 

23.   Дали зборовите на Елена Вајт биле предвидени да бидат дел 
од Библијата, или некаков нејзин додаток?  

Answer: Не! Науката доаѓа само од Библијата. Како пророк за 
последното време нејзина цел била да ја истакне Исусовата љубов и 
Неговото скорешно доаѓање. Таа ги повикувала луѓето да му служат 
Нему и да ја прифатат Неговата бесплатна праведност. Исто така им го 
насочила вниманието на луѓето на библиските пророштва за 

последното време - посебно на Исусовата тројна порака до денешниот свет (Откровение 14:6-14) 
и ги повикувала луѓето итно да ја проповедаат оваа порака насекаде низ светот. 

24.   Дали она што го зборувала Елена Вајт е во склад со Библијата?  

Answer: Да! Нејзините списи се исполнети со делови од Библијата. Незината цел била да им 
укаже на луѓето на Библијата. Нејзините зборови никогаш не се во спротивност со Божјата Реч. 

25.   Како можам да ја прифатам Елена Вајт како вистински пророк, кога не знам што 
напишала? 

Answer: Не можете, сè додека не прочитате што напишала. Но, како и да е, можете да знаете 
дека (1) таа ги исполнува тестовите за вистински пророк, (2) работела како пророк, и (3) факт е 
дека Божјата црква на остатокот мора во својата средина да има пророк. Ве молиме да набавите 
една од нејзините книги и да ја прочитате. (Можете да набавите некои од нејзините книги на 



нашата адреса). Читајќи ја книгата, запрашајте се дали ве доближува до Христа и дали е во 
хармонија со Библијата. Наше мислење е дека ќе ви биде неверојатно интересна, и не 
заборавајте дека е напишана токму за вас.  

26.   Која тројна заповед ни ја дава Павле во врска со пророците? 

Answer: "Не презирајте ги пророштвата, туку испитувајте сè, а држете се за доброто." 1. 
Солунјаните 5:20,21. Апостолот нè советува да не ги презираме пророците, туку внимателно со 
Библијата да испитаме како постапуваат и што велат. Доколку нивните постапки и зборови се во 
склад со Библијата, тогаш треба да ги прифатиме. Ова Исус го бара од нас, кои живееме во 
последното време. 

27.   Како гледа Исус на отфрлањето на зборовите и советите на вистинскиот пророк? 

Answer: Исус отфрлањето на советот на вистинскиот пророк го поистоветува со отфрлање на 
Божјиот совет (Лука 7:28-30). Понатаму, јасно истакнува дека духовниот развој зависи од 
верувањето во Неговите пророци (2. Летописи 20:20). 

28.   Дали вистинските пророци на последното време воспоставуваат нова наука, или пак 
науката стриктно доаѓа од Библијата? 

Answer: Вистинските пророци на последното време не воспоставуваат нова наука (Откровение 
22:18,19). Библијата е изворот на сите науки и учења. Но сепак вистинските пророци: 
A. Откриваат нови возбудливи елементи од старите библиски учења кои не биле очигледни сè 
додека не било укажано на нив од пророкот (Амос 3:7). 
Б. Ги насочуваат луѓето кон потесна заедница со Христа и кон подлабоко проучување на Божјата 
реч. 
В. Му помагаат на Божјиот народ да ги разбере тешките, нејасни делови од Библијата. 
Г. Му помагаат на Божјиот народ да се заштити од фанатизам, измами и духовно мртвило. 
Д. Му помагаат на Божјиот народ да ги разбере пророштвата за последното време, потврдени со 
секојдневните настани во светот, кои одеднаш добиваат ново значење. 
Ѓ. Му помагаат на Божјиот народ да ја почувствува сигурноста на второто Христово доаѓање и 
крајот на светот. 
 
За продлабочување на вашата љубов кон Исуса, за нови возбудливи сознанија од Библијата, и за 
најново сознание за библиските пророштва - послушајте го Божјиот пророк за последното време. 
Ќе видите дека вашиот живот ќе навлезе во нови многу пославни димензии. Запомнете, Исус 
вели дека ќе ја благослови својата црква на остатокот со најпотребните пророштва за ова 
последно време. Слава на Бога! Тој прави сè што небото може да замисли за својот народ на 
последното време. Тој има за цел да ги спаси своите и да ги поведе со Себе во своето славно 
Царство. Оние кои Го следат, имаат загарантиран влез во небесата (Матеј 19:27-29).  
 
Забелешка: Ова е деветата и последната лекција за тројната ангелска вест од Откровение 
14:6-14. Остануваат уште три извонредни лекции на други важни библиски теми. 

29.   Би сакал да ги испитам списите на Елена Вајт со Библијата и да ги прифатам доколку 
се во склад со Писмото. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Што се случува кога црквата нема пророк во својата средина? (Изреки 29:18 )  

"Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази Законот е блажен!" Кога 
црквата нема пророк за да советува и води, и да нè врати назад кон Исуса и Библијата, народот 



ќе скита во незнајни правци (Псалм 74:9) и ќе загине.  

2.   Дали мислиш дека до Христовото доаѓање ќе се појават други пророци? (Јоил 2:28 )  

Според пророштвото запишано во Јоил 2:28-32, многу е веројатно. Но исто така ќе има и многу 
лажни пророци (Матеј 7:15; 24:11,24). Мораме да бидеме подготвени да ги испитуваме пророците 
со Библијата (Исаија 8:19,20; 2 Тимотеј 2:15), слушајќи ги нивните совети само доколку тие се 
вистинити и отфрлајќи ги доколку се лажни. Бог знае кога се потребни пророци, за да го разбуди 
народот и да го врати назад кон Исуса и Неговата Реч. Тој испратил пророк (Мојсеј) за да го 
изведе својот народ од Египет (Осија 12:13). Испратил пророк (Јован Крстител) за да го подготви 
народот за првото Христово доаѓање (Марко 1:1-8). Тој исто така ветил пророчки пораки за во 
последното време. Таквите пораки Бог ги праќа со цел да нè насочи кон Библијата и нејзините 
неопходни пророштва за последните денови; за да нè зацврсти, охрабри и да ни влее сигурност; 
и да направи да бидеме како Исус, за подготвени да го дочекаме Неговото враќање на оваа земја. 
Без помошта на пророците, мнозина би биле загубени отпаѓајќи од вистината, запаѓајќи во 
духовна поспаност или преголема зафатеност со световни активности. Затоа широко и 
подготвено да ги дочекаме пророчките пораки и да му благодариме на Бога за нив што ни ги 
праќа за наше добро.  

3.   Зошто денес многу цркви го немаат дарот на пророштвото? (Плач Еремин 2:9 )  

Затоа што Бог вообичаено праќа пророци во онаа црква и меѓу оние луѓе, кои ги држат Неговите 
заповеди. Еве како тоа е запишано во книгата на Плач Еремиин 2:9: "Нема веќе закон, и 
пророците нејзини веќе не се удостојуваат со виденија од Господа." Погледнете ги следниве 
текстови: Езекиел 7:26; Еремија 26:4-6; Езекиел 20:12-16; и Изреки 29:18. Овие неколку стиха 
покажуваат дека кога Божјиот народ ги занемарува Божјите заповеди, Тој не испраќа пророк. Кога 
ќе започнат со почитување на Божјите заповеди, тогаш Тој им праќа пророк за да им помогне, да 
ги охрабри и води. Така кога Божјата црква на остатокот се врати кон почитување и издигнување 
на Божјиот закон, Бог и прати пророк.  

4.   Што можам да сторам за дарот на пророштвото да добие некакво значење за мене? (1. 
Коринтјаните 1:8 )  

За дарот на пророштвото да добие некакво значење, треба да се проучува и внимателно преку 
молитва да се следат неговите совети за да може Исус да ве води, штити и подготви за Неговото 
доаѓање. "Секогаш Му благодарам на својот Бог .... зашто во Него се збогативте во сè,..... како 
што и Христовото сведоштво (духот на пророштвото) се утврди во вас, така што да не ви 
недостига ниеден дар, чекајќи го нестрпливо откровението на нашиот Господ Исус Христос; Кој ќе 
ве утврдува до крај, за да бидете беспрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос." 1. 
Коринтјаните 1:4-8.  

5.   Кој од овие два дара - дарот на пророштвото или дарот на јазици - ќе игра значајна 
улога во Божјата црква на остатокот? (1. Коринтјаните 12:10 )  

Дарот на пророштвото ќе ја има најзначајната улога. Во 1. Коринтјаните 12:28 е запишан како 
втор на листата по важност, додека пак дарот на јазици е запишан како последен. Црквата без 
дарот на пророштвото е слепа (видете го 16 прашање во оваа лекција). Исус со сериозен тон ја 
предупредува својата црква на остатокот за опасноста од слепило и ја повикува да си обезбеди 
очна маст, со која ќе ги помаза очите за да може да гледа (Откровение 3:17,18). Преку оваа очна 
маст е претставен Светиот Дух (1. Јованово 2:20,27; Јован 14:26), кој ги дава сите дарови (1. 
Коринтјаните 12:4,7-11). Слушајќи ги зборовите на Божјиот пророк, Божјата црква на остатокот ќе 
може јасно да ја разбере Библијата, а тоа ќе спречи конфузија и несигурност во нејзините редови.  

6.   Јас верувам во Библијата и само во Библијата како единствен извор на секоја наука и 
единствен сигурен водич во христијанскиот живот. Од тие причини ги отфрлам сите 
модерни пророци. (Ефесјаните 4:11 )  



Во право сте што Библијата ја сметате како единствен извор на секое учење. Но и покрај тоа ве 
молиме запомнете дека Библијата јасно подвлекува дека: 
A. Дарот на пророштвото во Божјата црква ќе биде присутен сè до самиот крај (Ефесјаните 
4:11,13). 
Б. Божјата црква на остатокот ќе го има дарот на пророштвото (Откровение 12:17; 19:10; 22:9). 
В. Да се отфрли советот на пророкот е исто како и отфрлање на Божји совет (Лука 7:28-30). 
Г. Заповедано ни е да ги испитуваме пророците и да ги следиме нивните совети, доколку 
зборуваат и живеат во склад со Библијата (1. Солунјаните 5:20, 21). 
 
Луѓето кои својата вера ја базираат само на Библијата, мораат да ги следат советите што таму се 
дадени од пророците. Вистинските пророци секогаш зборуваат во хармонија со Библијата. 
Пророците кои одат спротивно на Божјата Реч се лажни и треба да бидат отфрлени. Доколку 
одбивам да ги слушам и испитувам пророците, тогаш во суштина јас не ја базирам својата вера 
на Библијата, затоа што таа тоа го бара од нас  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Означете ги полињата до изразите со исто значење (4)  
___   Исусово сведоштво.  
___   Дар на јазици.  
___   Дух на пророштво.  
___   Предвидувања на окултисти.  
___   Дар на пророштво.  
___   Разговор со духови на упокоените.  
___   Пророците и зборуваат на црквата.  
 
2.   Дали Бог дарот на пророштвото им го дал и на мажите и на жените? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
3.   Според четвртата глава на Ефесјаните, кои дарови и ги оставил Исус на црквата при 
вознесението? (5)  
___   Пророци.  
___   Учители.  
___   Пеење.  
___   Грижа за сиромашните и напатените.  
___   Пастори.  
___   Апостоли.  
___   Сведочење.  
___   Евангелизатори.  
 
4.   Колку долго овие дарови, вклучувајќи го и дарот на пророштвото требало да се задржат 
во црквата? (1)  
___   Само до смртта на новозаветните пророци.  
___   До почетокот на судот.  
___   До крајот на светот.  
 
5.   Според Библијата, кои од следниве искази се вистинити за еден пророк, за време 
додека има визија? (5)  
___   Зборува на непознати јазици.  
___   Никогаш не зборува за време на визија.  
___   Очите му остануваат отворени.  
___   Често се однесува насилно.  
___   Не дише.  
___   Понекогаш додека е во визија зборува.  
___   Несвесен е за околината.  



___   Може да добие натприродна сила.  
 
6.   Чудата се секогаш доказ дека пророкот е од Бога? (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
7.   Можам со сигурност да знам дали пророкот е од Бога ако тој или таа (1)  
___   Се однесува добро и милно.  
___   Прави неверојатни чуда.  
___   Е блескаво светол.  
___   Изгледа дека добро ја познава Библијата.  
___   Личи на Исус.  
___   Зборува и делува во склад со Библијата.  
 
8.   Што од следново Библијата не осудува? (1)  
___   Претскажување на среќа.  
___   Окултизам.  
___   Астрологија.  
___   Волшебништво.  
___   Оној кој фрла маѓии.  
___   Медиум на духови.  
___   Пророк кој зборува и живее во склад со Библијата.  
 
9.   Примарната работа на пророкот е да и служи на црквата. (1)  
___   Да.  
___   Не.  
 
10.   Една црква не може да биде вистинска Божја црква на остатокот доколку во својата 
средина нема пророк. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
11.   Кој дел од телото го симболизира пророштвото? (1)  
___   Устата.  
___   Рацете.  
___   Нозете.  
___   Ушите.  
___   Очите.  
 
12.   Пред второто Христово доаѓање можно е да се појават нови вистински пророци. (1)  
___   Да.  
___   Не.  
 
13.   Да се следи принципот "Библијата и само Библијата" значи да се прифати вистинскиот 
пророк. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
14.   Кои три нешта во врска со пророштвата ни ги заповеда Библијата во 1. Солунјаните 
5:20,21? (3)  
___   Не ги отфрлајте пророштвата и пророците.  
___   Следи ги сите пророци.  
___   Провери ги зборовите и делата на пророкот според Библијата.  
___   Прашајте ги пророците дали се лажни или вистинити.  
___   Верувајте и држете се за доброто.  
___   Игнорирајте ги сите пророци.  
 
15.   Кога го отфрламе советот на вистинскиот пророк всушност го отфрламе Божјиот 
совет. (1) 
___   Да.  



___   Не.  
 
16.   Вистинските пророци на последното време учат нови учења што не можат да се најдат 
во Библијата. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
17.   Зошто повеќето цркви немаат вистински пророци во своите редови? (1)  
___   Не би им верувале кога би се појавиле.  
___   Не ги држат Божјите заповеди.  
___   Тие и без пророк ја имаат целата потребна светлина.  
 
18.   Луѓето гинат кога нема пророштво. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
19.   Црквата без дарот на пророштвото е слепа. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Дали-имаме-доверба-во-Бога?  

 
 
 

  Дали имаш доверба во Бога? Вистина е дека многу луѓе ќе 
кажат да, меѓутоа тие не делуваат така. И полошо од тоа, 
затоа што тие немаат доверба во Него, тие крадат од него! 
Како тоа? ќе речеш ти, “Никој не може да краде или проневери 
од Бога.” Меѓутоа Божјата порака до Неговиот народ гласи: 
“Вие крадете од мене” (Малахија 3:8). Вистинските записи 
докажуваат дека милијарди луѓе крадат од Бога, и што е уште 
полошо тие ги употребуваат тие украдени пари за да го 
помогнат своето неразумно трошење! Но сепак многумина не 
се свесни за својата кражба, и во оваа лекција ние ќе ти 
покажеме како да ја избегнеш истата грешка и како да 
напреднеш финансиски преку вистинска вера во Бога.  

1.   Според Библијата, кој дел од нашата заработка му 
припаѓа на Бога?  
 
"Сиот десеток од земјата... е Господов." Левит 27:30.  

Answer: Десетиот дел му припаѓа на Бога. 

2.   Што е тоа “десеток”?  
 
"А на Левиевите синови, им ги дадов во наследство сите десетоци во 
Израелот." "На левитите им го давам како дел десетокот од синовите 
Израилеви, кој тие го принесуваат за вознесение пред Господа." 
Броеви 18:21, 24.  

Answer: Десетокот е една десетинка од заработувачката на една 
личност. Зборот “десеток” буквално значи “десетина.” Десетокот му 
припаѓа на Бога. Тој е Негов. Јас немам право да го задржам за 
себеси. Кога давам десеток, јас не давам дар, туку едноставно му го 
враќам на Бога она што е веќе Негово. Сè додека јас не враќам една 
десетина од сиот мој приход, јас не давам десеток. 

3.   Каде барал Бог луѓето да го донесат десетокот?  
 
"Донесете ги сите десетоци во ризницата." Малахија 3:10.  

Answer: Тој од нас бара да ги донесеме десетоците во Неговата 
ризница. 

4.   На што мисли Бог кога зборува за Неговата ризница?  
 
"Тогаш сета Јудеја донесуваше во собиралиштата десеток од житото, виното и маслото." Неемија 
13:12.  



Answer: Во Малахија 3:10, Бог посочува кон ризницата како “мој дом,” кое значи Неговиот храм 
или црква. Неемија 12:13 понатаму посочува кон тоа дека нашиот десеток треба да биде донесен 
во собиралиштето на храмот, коешто е Божјата ризница. Други текстови посочуваат кон 
ризницата како на собиралиште на храмот, или одаите, вклучувајќи ги и текстовите во 1. Летописи 
9:26; 2. Летописи 31:11,12; и Неемија 10:37,38. Во времето на Стариот Завет, Божјиот народ 
донесуваше 10% од сета нивна добивка – вклучувајќи ја жетвата и животните – во ризницата. 

5.   Некои мислат давањето десеток било дел од Мојсеевиот систем на обреди и закони што 
завршиле на крстот. Како Библијата ни помага да го разбереме тоа?  
 
"И тој (Аврам) му даде нему десеток од сè." Битие 14:20. И во Битие 28:22, Јаков рече: "И од сè, 
што ќе ми дадеш, ќе Ти дадам Тебе десетти дел."  

Answer: Овие стихови откриваат дека и Аврам и Јаков, кои живееле во времето долго пред 
деновите на Мојсеј, давале десеток од својата добивка. Заради тоа ние можеме да заклучиме 
дека Божјиот план за давање десеток постоел пред законот на Мојсеј. 

6.   Но дали Исус ја укинал повелбата за давање на десеток?  
 
"Тешко вам, законици и фарисеи, лицемери, кои давате десеток 
од нане, копар и ким, а го запоставувате поважното во Законот: 
правдата, милоста и верноста. Ова требаше да го правите, а она 
да не го запоставувате." Матеј 23:23.  

Answer: Не! Во спротивно, Тој го потврдил. Исус ги укорувал 
Евреите за занемарување на поважните работи во законот – 
“правда, милост и вера” – и покрај тоа што тие биле педантни во 
давањето десеток. Тој тогаш отворено им рекол дека тие треба 
да продолжат со давањето на десеток, но исто така дека треба 
да бида праведни, милостиви и верни. 

7.   За која намена беше 
користен десетокот во времето на Стариот Завет?  
 
"А на Левиевите синови, ете, Јас им дадов како дел десеток од с è, 
што има Израилот, за службата нивна, што ја вршат во скинијата 
на сведоштвото." Броеви 18:21.  

Answer: Десетокот во времето на Стариот Завет бил користен 
како плата за свештениците. Племето на Левиј (свештениците), не 
примиле дел од земјата за обработување и индустрија, додека 
останатите 11 племиња добиле. Левитите работеле цело работно 
време грижејќи се за храмот и во службата за Божјиот народ. 
Божјиот план бил од десетокот да се издржуваат свештениците и 

нивните семејства. 

8.   Дали Бог го променил Својот план за користење на 
десетокот во Новиот Завет?  
 
"Не знаете ли дека од храмот се хранат оние кои исполнуваат света 
служба и дека служителите на жртвеникот добиваат дел од 
жртвеникот? Исто така, Господ заповеда оние што го проповедаат 
Евангелието, да живеат од Евангелието." 1. Коринтјаните 9:13, 14.  



Answer: Не! Тој план продолжува. Негова замисла е десетокот да се користи за издржување на 
оние што работат исклучиво во службата на Евангелието. Доколку сите луѓе даваат десетоци и 
десетокот беше користен стриктно за издржување на евангелските работници, ќе има повеќе од 
доволно пари за целиот свет да се опфати многу брзо со Божјата евангелска вест за последното 
време. 

9.   Каков возбудлив предлог им дал Бог на луѓето што се 
чувствуваат несигурно во врска со давање на десетокот? 
 
"Донесете ги сите десетоци пред вратите, па да има храна во 
Мојот дом, и барем во тоа испитајте Ме, вели Господ Саваот: зар 
нема да ги отворам небесните отвори за да излеам благослов на 
вас, па да имате и на претек?" Малахија 3:10.  

Answer: Тој вели:”Испитајте ме” и видете дали јас нема да 
“излеам благослов врз вас” премногу голем за да се прими. Тоа е 
единствено место во Библијата каде што Бог прави таков предлог. Тој вели: “Пробај. Тоа е 
сигурно. Јас ти ветувам.” Стотици илјади од оние што даваат десеток низ светот радосно ќе ти ја 
потврдат вистината за Божјото ветување во врска со десетокот. Тие сите се имаат уверено во 
вистината на зборовите: “Вие не можете да го наддадете Бога.” 

10.   Кога ние даваме десеток, кој всушност ги прима нашите пари?  
 
"Згора на тоа, овде смртни луѓе примаат десетоци, а таму, Оној (Исус) за кого се сведочи дека 
живее." Евреите 7:8.  

Answer: Исус, нашиот небесен Првосвештеник, го прима нашиот десеток. 

11.   На кој тест паднале Адам и Ева, што сите ние мора да го 
поминеме доколку сакаме да го наследиме Неговото небесно 
царство? 

Answer: Тие земале нешто за кое Бог рекол дека не е нивно. Бог им ги 
дал на Адам и Ева плодовите од сите дрвја во едемската градина освен 
едно – дрвото за познавање на доброто и злото (Битие 2:16,17). Плодот 
на тоа дрво тие не требало да го јадат. Ева рекла дека тие не требале 
ниту да се допрат до него (Битие 3:3). Меѓутоа тие немале доверба во 
Бога. Тие го јаделе плодот и згрешиле – и долгото, ужасно патување во 
грев започна. Денес Бог на луѓето им дава од Неговите блага, мудрост и сите небесни посества и 
благослови. Сите нешта се наши – освен едно – десетина од нашата заработувача, што е Негова 
(Левит 27:30). Но како што тој бил со Адам и Ева, Тој не го зема десетокот со сила. Тој го остава 
во нашиот дофат, меѓутоа нè предупредува: “Не го земај. Тој е свет. Тој е мој.” Кога ние во 
знаење го земаме Божјиот десеток и го насочуваме за своја сопствена употреба, ние го 
повторуваме гревот на Адам и Ева и така покажуваме трагичен недостаток на доверба во нашиот 
Откупител. На Бога не му се потребни нашите пари, меѓутоа Тој ја заслужува нашата верност и 
доверба.  
 
Од Бога направи свој Партнер 
Кога јас го враќам Божјиот десеток, јас од Него чинам партнер во сите нешта што ги преземам. 
Каква фантастична, благословена привилегија: Бог и јас – партнери! Имајќи го Него како мој 
партнер, јас можам да придобијам сè и да загубам ништо. Стравотна опасна авантура е да се 
земе од Божјите сопствени пари, што Тој ги одредил за бидат за спасување на души и истите да 
се користат за нашите сопствени потреби. 



12.   Во додаток на десетокот, што му припаѓа на Бога, што друго 
бара Бог од Неговиот народ?  
 
"Донеси дар, и дојди во Неговите дворови." Псалм 96:8.  

Answer: Господ бара од нас да донесеме дарови за Неговото дело 
како израз на нашата љубов за Него и нашата благодарност за 
Неговите благослови. 

13.   Колку јас треба да му дадам на 
Бога како дар?  
 

"Секој нека даде како што решил во срцето, а не безволно и не 
сосила, зашто Бог го љуби радосниот дарител." 2. Коринтјаните 
9:7.  

Answer: Библијата не е специфична за количината која треба да 
биде дадена како дар. Секоја личност одлучува (како што е 
поттикнат од Бога) колку да даде и тогаш тоа го прави радосно. 

14.   Кои додатни библиски принципи 
Бог ни ги дава нас во поглед на 
давањето? 

Answer:  
A. Мојот прв приоритет е да се дадам себеси на Бога (2. Коринтјаните 
8:5). 
Б. Јас на Бога треба да му го дадам моето најдобро (Изреки 3:9). 
В. Бог го благословува оној што многу дава (Изреки 11:24, 25). 
Г. Поблагословено е да се дава отколку да се прима (Дела 20:35). 
Д. Ако сум себичен, јас правилно не ги користам моите од Бога дадени 
благослови (Лука 12:16-21). 

Ѓ. Бог враќа повеќе отколку што јас давам (Лука 6:38). 
Е. Јас треба да давам во пропорција со тоа како Бог ме има благословено мене (1. Коринтјаните 
16:2). 
Ж. Јас треба да дадам колку што можам (Второзаконие 16:17). 
 
Ние го враќаме десетокот на Бога, Кому што веќе истиот му припаѓа. Ние даваме дарови. Ние 
даваме дарови. Даровите се доброволни и треба да бидат дадени 
со радост. 

15.   На што сè е сопственик Господ? 

Answer:  
A. Сето сребро и злато во светот (Агеј 2:8). 
Б. Земјата и сите луѓе (Псалм 24:1). 
В. Светот и сето она што е во него му припаѓа на Бога (Псалм 
50:10-12). Бог дозволува луѓето да ги користат многуте Негови 
блага. Тој исто така им дава мудрост и сила да просперираат и да 
насоберат богатство (Второзаконие 8:18). За возврат на сите тие 
нешта, Бог од нас бара да Нему му вратиме 10%, како наше 
признавање за Неговата голема инвестиција во нашата работа – 
плус дарови како израз на нашата љубов и благодарност. 



16.   Што зборува Бог за луѓето што не го враќаат десетокот 
на Бога и не даваат дарови?  
 
"Може ли човек да краде од Бога? Но вие крадете од Мене. Ќе 
речете: 'што крадеме од Тебе? - од десетокот и од даровите.'" 
Малахија 3:8.  

Answer: Бог посочува кон таквите како крадци. Дали можеш да 
си замислиш луѓето да крадат од Бога? 

17.   Што вели Бог дека ќе се 
случи со оние што знаејќи ќе 
продолжат да го крадат Него 
во десетоците и даровите?  
 

"Со проклетство сте проколнати, зашто Ме крадете - вие и сиот 
народ." Малахија 3:9. "Ни крадците, ни алчните, ни пијаниците, 
ни клеветниците, ни измамниците, нема да го наследат Божјото 
царство." 1. Коринтјаните 6:10.  

Answer: Божјото проклетство ќе почива врз нив. Тие нема да го 
наследат Божјото царство. 

18.   Бог нè предупредува против алчноста. Зошто таа е крајно 
опасна? 
 
"Зашто каде што е вашето богатство, таму ќе биде и вашето срце." 
Лука 12:34.  

Answer: Затоа што нашите срца ги следат нашите инвестиции. 
Доколку мојот фокус е да акумулирам колку што е можно повеќе пари, 
моето срце станува копнежливо по туѓото, грабливо и гордо. Но 
доколку мојот фокус е да споделувам со другите и им помагам, како и 
да го потпомагам Божјото дело, тогаш моето срце станува грижливо, 
срце кое љуби, дарежливо и понизно. Алчноста е едно од 20 ужасни 
гревови на последните денови, кои ќе им го затворат патот кон рајот 

на луѓето (2. Тимотеј 3:1-7). 

19.   Како Исус се чувствува кога ние го крадеме Него од 
Неговиот свет десеток и даровите?  
 
"Затоа се натажив од тоа поколение и реков: секогаш заблудуваат 
во своите срца." Евреите 3:10.  

Answer: Тој веројатно се чувствува како еден родител чиешто 
дете краде пари од него. Парите сами по себе не се голема 
работа. Проблемот е во недостигот на чесност, љубов и доверба 

во детето кое може да донесе 
длабоко разочарување. 

20.   Какви восхитувачки нешта апостолот Павле 
споменува за повереништвото на верниците во 
Македонија? 

Answer: Павле им напишал на црквите во Македонија 



замолувајќи ги да тргнат настрана некои средства за Божјиот народ во Ерусалим, кои многу 
страдале од продолжената општа глад. Тој ним им кажал дека ќе ги земе тие дарови кога ќе дојде 
во нивните градови на следната посета. Прекрасниот одѕив на црквите во Македонија е опишан 
во 2. Коринтјаните, 8 глава: 
A. Стих 5: Како прво тие сами себе му се предадоа на Господа. 
Б. Стихови 2, 3: И при својата "голема сиромаштија" тие дадоа “повеќе отколку што можеа” да 
дадат. 
В. Стих 4: Тие го молеа Павле да дојде и да го земе нивниот дар. 
Г. Стих 9: Нивниот пример го следел пожртвуваниот пример на Исус. 
 
Забелешка: Доколку ние навистина го сакаме Христа, да се дава пожртвувано за Неговото 
дело никогаш нема да биде бреме, туку попрво голема привилегија што ние треба да ја 
исполниме со голема радост и задоволство. 

21.   Што ветува Бог дека ќе направи за оние, кои се верни 
во враќањето на десетокот и во давањето на даровите? 
 
"Донесете ги сите десетоци пред вратите, па да има храна во 
Мојот дом, и барем во тоа испитајте Ме, вели Господ Саваот: 
зар нема да ги отворам небесните отвори за да излеам 
благослов на вас, па да имате и на претек? Заради вас ќе им 
забранам на оние, што ги изедуваат плодовите земни, и 
лозата ваша во полето нема да остане без плод, вели Господ 
Саваот. И блажени ќе ве наречуваат сите народи, оти ќе 
бидете земја пожелувана, вели Господ Саваот.'" Малахија 
3:10-12.  

Answer: Бог ветува дека ќе ги благослови Своите верни 
повереници (во поглед на финансиите) и тие ќе бидат благослов за оние околу нив. 
 
Земи ги во предвид следните начини на кои Бог благословува: 
 
A. Бог ветува дека твоите девет десетини ќе достигнат подалеку со Неговиот благослов, отколку 
целата твоја заработувачка без него. Доколку се сомневаш во тоа, прашај некој што е верен во 
давањето на десеток. 
Б. Благословите не се секогаш финансиски. Тие можат да бидат: здравје, мир на умот, 
одговорени молитви, заштита, блиско семејство полно со љубов, повеќе физичка сила, стар 
автомобил кој трае подолго, итн. 
В. Тој станува твој партнер во сите нешта. Никој друг освен Бог не може да изработи толку 
целосно фантастичен план. 

22.   Дали имаш волја да почнеш да даваш десеток од твојата заработка и добивка и да 
даваш дарови за да ја покажеш својата љубов и благодарност?  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Јас не давам десеток затоа што не ми се допаѓа како мојата црква ги користи Божјите 
средства (Левит 27:30 )  

Давањето десеток е Божја заповед. Парите од десетокот се свети и му припаѓаат на Бога (Левит 
27:30). Кога ти даваш десеток ти му даваш десеток Нему. Бог е доволно голем да се погрижи за 
парите што ти ги даваш на Неговата црква. Твојата одговорност е да даваш десеток. Остави го 
Бог да се соочи со оние што ги злоупотребуваат Неговите средства.  

2.   Јас сум фрустриран затоа што поради своите финансиски потешкотии не сум способен 



да дадам повеќе од еден малечок дар покрај десетокот. Потребата на евангелието е толку 
голема и јас се чувствувам виновен. (2. Коринтјаните 8:12 )  

Големината на твојот дар не е важно ако правиш сè што можеш од себе. Исус рекол дека 
сиромашната вдовица од Марко 12:41-44, која дала многу малку, дала повеќе “од сите оние што 
пуштале во касата” затоа што другите дале “од својот вишок; но таа...пушти сè што имаше.” 
Господ ги мери нашите дарови според количината на жртвата што ја чиниме и според ставот или 
духот со кој даваме. Исус смета дека твоите дарови се многу големи. Дај ги со радост и знај дека 
на Христа му е угодно тоа. Прочитај 2. Коринтјаните 8:12 за охрабрување.  

3.   Дали повереништвото вклучува нешто повеќе од само правилно управување со моите 
пари? (Марко 13:34 )  

Да, повереништвото вклучува правилно справување со секој талент и благослов кој го примам од 
Бога, кој ми ги има дадено сите нешта (Дела 17:24,25). Како факт, тоа го вклучува целиот мој 
живот! Верно повереништво на Божјите дарови за мене исто така го вклучува и времето што јас го 
трошам: 
A. Вршење на работата што Бог ми ја одредил (Марко 13:34). 
Б. Активно сведочење за Христа (Дела 1:8). 
В. Проучување на Библијата (2. Тимотеј 2:15). 
Г. Молење (1. Солунјаните 5:17). 
Д. Помагање на оние кои имаат потреба (Матеј 25:31-46). 
Ѓ. Секојдневно предавање на мојот живот на Христа (Римјаните 12:1, 2; 1. Коринтјаните 15:31). 

4.   Не мислиш ли дека некои проповедници се платени премногу? (Проповедник 12:14 )  

Да, без сомнеж. Наизглед арогантното покажување на благата од некои свештеници денес, го 
намалува влијанието на сите проповедници. Тоа донесува срам на Христовото име. Тоа 
причинува стотици илјади да се одвратат со одвратност од црквата и нејзината служба. Таквите 
водачи треба да се соочат во ужас со своите постапки во денот на судот.  
 
Проповедниците на Божјата Црква на остатокот на последното време 
Како и да е, ниту еден проповедник од Божјата црква на последното време не е премногу платен. 
По својот приправнички статус, сите проповедници скоро земаат иста плата (варира со мала 
разлика) без оглед на нивната титула, положба или големина на нивната црква. Во многу случаи, 
сопругите работат како додаток на платата на пасторот.  

5.   Што ако јас не можам да си дозволам да дадам десеток? (Матеј 6:33 )  

Бог вели доколку ние го ставиме Него на прво место, Тој ќе се погрижи за нашите потреби (Матеј 
6:33). Неговите пресметки некогаш работат спротивно од човечката идеја. По Неговиот план, она 
што ни преостанува откако ќе дадеме десеток ќе оди подалеку отколку сето без Негов благослов. 
Всушност, ние не можеме да си дозволиме да не даваме десеток!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Зборот "десеток" всушност значи "десетина." (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
2.   Десетокот веќе му припаѓа на Бог. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 



3.   Јас не давам десеток сè додека не му вратам на Бог една десетина од мојот приход. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
4.   Исус го потврдил давањето на десеток. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
5.   Кои од следниве, се библиски водилки и начела за давање на доброволни дарови? (5)  
___   Дај ако ти има нешто преостанато.  
___   Давај радосно.  
___   Давај широкоградно.  
___   Давај за да се чувствуваш добро.  
___   Давај онолку колку што Бог те благословил.  
___   Поблагословено е да се дава отколку што да се прима.  
___   Бог ќе ни врати повеќе отколку што ние ќе дадеме.  
___   Давај ако се чувствуваш така.  
___   Давај за луѓето да не мислат дека си себичен.  
 
6.   Според Библијата, изворот на плати за евангелските работниците треба да биде (1)  
___   Бинго.  
___   Продажба на слонови.  
___   Десеток.  
___   Продажба на пецива.  
___   Распродажби.  
 
7.   Кои патријарси од Стариот Завет се споменати во оваа лекција што враќале десеток 
долго пред времето на Мојсеј? (2)  
___   Адам.  
___   Јаков.  
___   Ное.  
___   Исак.  
___   Аврам.  
___   Матусал.  
 
8.   Според Малахија 3:8, за што се виновни луѓето што не даваат десеток и дарови? (1)  
___   Идолопоклонство.  
___   Кршење на сабота.  
___   Убиство.  
___   Крадење.  
 
9.   Според посланието до Евреите, кој всушност ги прима нашите пари кога даваме 
десеток? (1)  
___   Пасторот.  
___   Сиромашните.  
___   Исус, нашиот небесен Првосвештеник.  
 
10.   Според 2.Тимотеј 3:1-7, еден од 20 гревови на последните денови што на луѓето ќе им 
ја затворат вратата од Божјото царство е алчноста. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
11.   Донесување на десетокот во Божјата ризница значи (1)  
___   Истиот да се користи за купување на духовни книги.  
___   Да се користи за било која духовна потреба.  
___   Да се приложи во Божјата ризница.  
 
12.   Што му ветува Бог на оној кој е верен во десетокот во Малахија 3:10? (1)  
___   Никогаш нема да се разболи.  
___   Никогаш нема да ја загуби својата работа.  



___   Ќе прими повеќе благослов отколку што ќе може да прими.  
 
13.   Бог на Адам и Ева им дал тест во поглед на јадењето на еден плод. Според оваа 
лекција, каков сличен тест Бог му дава на Својот народ денес? (1)  
___   Во читањето на Библијата секојдневно.  
___   Сведочење.  
___   Враќање на десетокот.  
___   Молитва.  
 
14.   Давањето десеток е дел од Мојсеевиот закон, кој завршил на крстот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
15.   Како Бог ги мери моите дарови за Него? (2)  
___   Според тоа колку давам.  
___   Според големината на жртвата.  
___   Според ставот со кој давам.  
 
16.   Верното повереништво вклучува не само моето правилно постапување со средствата, 
туку исто така и количината на времето што јас го трошам на активностите како што се 
молитва, сведочење, проучување на Библијата и помагањето на другите. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    

  



Љубовта-која-трансформира  

 
 
 

  Да се биде вљубен менува сè. Како на пример: Една млада 
девојка, студент, читала голема книга подготвувајќи се за 
испит. Читањето по извесно време и здодеало и не можела да 
се фокусира на нејзината содржина. Но потоа таа сретнала 
млад и убав професор на универзитетот, и многу брзо се 
вљубила. Подоцна откако заклучила дека автор на книгата 
што таа ја читала бил токму тој, за една вечер ја прочитала 
целата изјавувајќи: "Ова е најдобрата книга што некогаш сум 
ја прочитала во животот!" Што е тоа што ги променило 
нејзините погледи? Љубовта. Денес исто така за мнозина 
читањето на Библијата е здодевно и воопшто немаат интерес 
за нејзините вистини. Но сето тоа се менува кога ќе се 
вљубите во нејзиниот автор. Ќе видите како е можно тоа 
проучувајќи ја оваа прекрасна лекција.  

1.   Кој е автор на Библијата? 
 
"Ова спасение го истражуваа и го испитуваа пророците, ..... Тие испитуваа на 
кого и на какво време посочуваше Христовиот Дух, Кој беше во нив, кога 
однапред навестуваше за Христовите страдања и за идната слава." 1. Петрово 
1:10,11.  

Answer: Богот на Библијата е отсекогаш Исус Христос. Исус го создал светот 
(Јован 1:1-3,14; Колосјаните 1:13-17), ги напишал Десетте заповеди (Неемија 
9:6,13), бил Бог на Израелците (1. Коринтјаните 10:1-4), и ги насочувал списите 
на пророците (1. Петрово 1,10,11). Според сето ова јасно е дека Исус Христос е автор на 
Писмото. 

2.   Каков е Исусовиот однос кон луѓето на оваа планета?  
 
"Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот 
Единороден Син, та секој кој верува во Него да не загине, туку 
да има вечен живот." Јован 3:16.  

Answer: Исус нè љуби сите нас со неописива, и вечна љубов 
што го надминува секое разбирање.  

3.   Зошто би требало ние да го сакаме 
Исуса?  
 
"Ние љубиме, зашто првин Тој нè засака нас." 1. Јованово 4:19. "Но Бог ја 
покажува Својата љубов спрема нас, со тоа што Христос умре за нас додека 
уште бевме грешници." Римјаните 5:8  

Answer: Ние треба да го сакаме Него, затоа што Тој нè засака нас толку 
многу што умре за нас - додека уште бевме Негови непријатели. 

4.   Во која смисла успешните бракови и Христијанскиот живот се 



слични?  
 
"И што и да побараме од Него, добиваме затоа што ги пазиме Неговите заповеди и го правиме 
тоа што Му е Нему по волја. 1. Јованово 3:22.  

Answer: Во еден добар брак има некои одредени работи кои се императив, како што е верноста 
еден кон друг. Другите работи можеби не изгледаат дека се толку важни, но ако му годат на 
сопружникот тие се неопходни. Доколку пак не му годат, тогаш треба да се отфрлат. Исто е и со 
христијанскиот живот. Императив се заповедите на Исуса Христа. Но во Библијата Исус 
истакнува и одредени принципи на однесување кои Му годат. Како и во еден добар брак, 
христијанинот е среќен да ги прави оние нешта што му годат на Исуса. Тој исто така ќе ги 
одбегнува оние нешта што не Му годат и не го прават среќен. 

5.   Што вели Исус за исходот и резултатите кога го правиме она 
што е по Негова волја?  
 
"Ќе останете во Мојата љубов, ако ги запазите Моите заповеди,..... Ова 
ви го реков за да биде Мојата радост во вас, а вашата радост да биде 
целосна. Јован 15:10, 11.  

Answer: Ѓаволот тврди дека следењето на христијанските принципи е 
тешко, напорно, легалистички. Но Исус вели дека напротив, тоа 
донесува радост (Јован 15:10,11) и благословен живот (Јован 10:10). 
Верувањето во лагите на ѓаволот донесува главоболка и ги лишува 
луѓето од животот кој навистина вреди да се живее. 

6.   Зошто Исус ни дава посебни принципи за 
христијанскиот живот?  

Answer: Бидејќи тие: 
A. Се секогаш за наше добро (Второзаконие 6:24). Како што 
добрите родители ги учат своите деца на добри принципи, 
така и Исус ги учи своите деца на добри принципи. 
Б. Се наша заштита од гревот (Псалм 119:11). Исусовите 
принципи нè штитат од опасната зона на ѓаволот и гревот. 
В. Ни покажуваат како да го следиме Исуса (1. Петрово 
2:21). 

Г. Ни носат вистинска радост (Јован 13:17). 
Д. Ни даваат можност да покажеме љубов кон Исуса (Јован 15:10). 
Ѓ. Ни помагаат да им бидеме на другите вистински пример (1 
Коринтјаните 10:31-33; Матеј 5:16). 

7.   Според Исус, како христијаните треба да се однесуваат кон 
злото и световноста?  

Answer: Неговите заповеди и совети се јасни и одредени: 
A. Не љубете го светот и световните работи. Овие световни работи 
кои не се од Бога се: (1) похотта на телото (2) похотта на очите, и 
(3) гордоста на животот (1. Јованово 2:16). Сите гревови спаѓаат во 
една или повеќе од овие три категории. Сатаната ги користи овие 
три начини за да нè бутне во световност. Кога почнувам да го сакам 
светот, станувам Божји непријател (1. Јованово 2:15,16; Јаков 4:4).  
Б. Мораме да се чуваме подалеку од светот (Јаков 1:27). 



8.   Какво сериозно предупредување ни упатува Бог во врска со 
светот?  

Answer: Исус ги предупредува христијаните: Немојте да се 
сообразувате со овој свет. (Римјаните 12:2.) Ѓаволот не е неутрален. 
Тој постојано врши притисок на секој христијанин. Со Христа 
(Филипјаните 4:13), морам цврсто да се одбранам од неговите 
измамливи предлози, и тој ќе побегне од мене (Јаков 4:7). Во моментот 
кога ќе дозволам да бидам притиснат од било каков фактор што влијае 
на моето однесување, тогаш незабележливо започнувам да тонам во 
отпадништво. Христијанското однесување не треба да се оценува 
според чувствата и однесувањето на мнозинството, туку според 
Исусовите зборови од Библијата. 

9.   Зошто е потребно да имаме контрола 
над мислите? 
 
"Зашто какви му се мислите во душата негова, таков е и тој." Изреки 
23:7.  

Answer: Мораме да имаме контрола над мислите, бидејќи тие го 
диктираат нашето однесување. Бог сака да ни помогне да "ја плениме 
секоја мисла за послушност на Христос." (2. Коринтјаните 10:5.) Но 
ѓаволот очајно се обидува светот да го втисне во нашите мисли. Тој тоа 
го може само преку нашите сетила - посебно преку сетилото за вид и 
слух. Тој постојано нè притиска со своите звуци и слики, и доколку 
континуирано не ги одбиваме и не му се спротивставуваме на сето она 
што тој го нуди, ќе нè одведе на широкиот пат кој води во пропаст. 
Библијата е јасна. Ние се претвораме во она што постојано го слушаме и 
гледаме (2. Коринтјаните 3:18). 

10.   Кои се некои од принципите на христијанското живеење? 
 
"Најпосле, браќа, сè што е вистинито, што е чесно, што е праведно, што е 
чисто, што е љубезно, што е на добар глас - ако е некаква доблест, ако е 
некаква пофалба - размислувајте за тоа!" Филипјаните 4:8.  

Answer: Христијаните мораат да се одвојат од сите нешта кои не се 
вистинити, чесни, праведни, чисти, љубезни и не се на добар глас. Тие 
треба да избегнуваат: 
A. Секаков вид на нечесност - мамење, лажење, крадење, да се биде не 
фер, со намера да се измами, озборување и предавство. 
Б. Нечистотија од секој вид. Ова вклучува блудство, прељуба, инцест, 
хомосексуалност, перверзност од секаков вид, порнографија, вулгарно 
зборување, недолични шеги, играње, разурнувачка музика, и повеќето од 
она што се прикажува на телевизија и во кината. 
В. Места каде што Исус никогаш не би ни се придружил, како што се 
ноќните клубови, казината, различни трки и спортски натпревари и 

слично. 
 
Да застанеме малку и да размислиме малку повеќе за опасноста од популарната музика, 
игранките, телевизијата, видеата и театрите. 
 
Музиката и песните 
Многу видови на секуларна музика (рап, кантри, поп, рок, хеви метал, и денс музика) се во рацете 
на сатаната. Текстот честопати го воздигнува нискиот морал и ја уништува желбата за духовни 
работи. Испитувањата покажале неколку интересни факти за моќта на музиката: 
(1) Навлегува во мозокот преку емоциите, заобиколувајќи ги силите за размислување. 



(2) Влијае врз секоја телесна функција. 
(3) Може да влијае врз промената на пулсот, дишењето, и рефлексите и тоа незабележително. 
(4) Високо нагласените денс ритми го менуваат расположението и предизвикуваат умерена 
хипноза кај слушателот. 
 
Дури и без текст, музиката сама по себе има моќ морално да ги деградира чувствата, желбите и 
мислите. Светските рок музичари отворено го потврдуваат овој факт. Лидерот на Ролинг 
Стоунсите, Мик Џегер вели: "Можете да почувствувате како адреналинот се движи низ вашето 
тело. Тоа е еден вид на сексуалност."1 Џон Оутс од Хал и Оутс цитира: "Рокенролот е 99% секс."2 
Дали таквата музика е по волја на Исуса? Обратените пагани од преку океанот ни кажуваат дека 
нашата модерна музика е онаа истата што тие ја користеле во своето служење на сатаната и 
спиритизмот! Запрашајте се: "Кога би ме посетил Исус, каква музика би сакал да слуша во 
друштво со мене?" Секоја онаа музика за која што не сте сигурни дека е во ред би требало да се 
отфрли. Кога ќе се вљубиме во Христа, Тој ги менува нашите музички желби и вкусови. "А во 
устата моја вложи нова песна - пофалба на нашиот Бог. Мнозина ќе видат, и страв ќе ги опфати и 
ќе се надеваат на Господа." Псалм 40:3. Бог за своите луѓе има изобилство на добра музика што 
инспирира, освежува, воздигнува и нè зацврстува во христијанскиот раст. Оние што ја прифаќаат 
сатанската уништувачка музика, го пропуштаат еден од најголемите Божји благослови.  

Танцување 
Танцувањето очигледно нè оддалечува од Исуса и од 
духовноста. Кога Израелците играле околу златното теле, 
тие заборавиле на Бога (Излез 32:17-25). Кога ќерката на 
злобната Иродијада танцувала пред царот Ирод, Јован 
Крстител бил обезглавен (Матеј 14:2-12). Обрнете внимание 
на следниве шокантни статистички податоци: Еден 
католички свештеник од Њујорк изјавил дека три четвртини 
од младите девојки кои пред него признале дека направиле 
прељуба, вината ја префрлиле токму на ноќните игранки и 
танцување. Некои други свештеници велат дека овој 
процент е низок; тие тврдат дека станува збор за дури девет 
десетини. Запомнете, доколку Исус ви се придружи во 
некаква активност, само тогаш сте сигурни, во спротивно 
држете се подалеку. 
 
ТВ, кино претстави и театри  
Дали нештата што ги гледате на телевизија, на видео или во 
кино 
делуваат на вашата нижа или виша природа? Дали ви ја зајакнуваат љубовта кон Исуса или пак 
кон светот? Дали го прославуваат Исуса или пак сатанските сили? Во денешно време дури и 
секуларните луѓе и оние што не се христијани зборуваат против поголемиот дел од ТВ и 
филмската продукција. Сатаната ги уловил очите и ушите на милијарди луѓе, и како резултат на 
тоа го претворил светот во голема депонија на неморал, криминал, терор и безнадежност. 
"Нашето проучување вели дека без телевизијата во САД би имало 10 000 помалку убиства 
годишно, 70 000 помалку силувања, 700 000 помалку злодела."3 Исус те сака и бара од тебе да го 
свртиш својот поглед од сатаната и неговата контрола над твоите 
мисли и да се свртиш кон Него. Тој вели: "Кон Мене обрнете се, и 
ќе бидете спасени." Исаија 45:22. 
 
1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", Jan. 4, 1971, p. 
47. 
2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39. 
3Newsweek, "Violence, Reel to Reel", Dec. 11, 1995, p. 47. 

11.   Какви јасни инструкции ни дава Исус во поглед на тоа како треба да ги 
користиме нашите ТВ приемници?  
 
"А делата на телото се познати; тоа се: блудство, нечистота, бесрамност, 
идолопоклонство, вражање, непријателства, препирки, љубомора, излив на лутина, 
расправии, несогласувања, делби; завист, пијанство, срамни гозби и слични на овие, 
за кои однапред ве предупредив, како што ви реков и порано, дека оние што прават 

 
Танцувањето секогаш нè 
оддалечува од Исуса и од 
духовното. .  



такви работи нема да го наследат Божјото царство." Галатјаните 5:19-21.  

Answer: Писмото е премногу јасно за погрешно да се разбере. Доколку семејството ги гледа сите ТВ програми кои ги 
вклучуваат и поддржуваат овие гревови што се спомнати погоре, тогаш преостанува многу малку што би можело да се гледа. 
Доколку те посети Исус какво ТВ шоу би гледал во Негово присуство? Сите такви ТВ програми се несоодветни за гледање за 
еден христијанин. 

12.   Во денешниве денови на цврсто и независно размислување, мнозина се 
сметаат за способни самите да донесуваат духовни одлуки без да прашаат за 
совет, вклучувајќи го и Исуса. Што вели Исус за таквите? 

Answer: Послушајте ги Исусовите јасни изјави: "Таму не треба да правите сè онака, 
како што сега овде го правите, - секој, како што му се чини дека е добро." Второзаконие 
12:8. "Има патишта, кои на човекот му изгледаат прави, но крајот им е пат кон смртта." 
Изреки 16:25. "Патот на неразумниот му се чини прав во неговите очи; но кој слуша 
совет, тој е мудар." Изреки 12:15. "Кој се надева на себеси, безумен е." Изреки 28:26. 

13.   Какви сериозни предупредувања ни упатува Исус во врска со примерот и влијанието што го шири нашиот 
сопствен живот?  
 
"А кој ќе наведе на грев едно од овие мали кои веруваат во Мене, за него поарно е да му се обеси воденички камен на вратот 
и да потоне во морската длабочина." Матеј 18:6. "Подобро да мислиме за тоа никој да не поставува пред братот пречки или 
соблазни!" Римјаните 14:13. "Никој од нас не живее за себеси и никој не умира за себеси." Римјаните 14:7.  

Answer: Сите ние очекуваме водачите, луѓето со влијание, популарните спортисти, и сите останати нашироко познати 
личности мудро да го користат своето влијание - да го платат така наречениот "данок на општеството". Но во денешниот свет, 
честопати сме изненадени и запрепастени од неодговорното однесување на познати индивидуи. Исус јасно изјавува во 
Римјаните 1:14 дека христијаните што го претставуваат Него и Неговото царство, навистина им должат нешто на останатите. 
Тој исто така сериозно предупредува дека христијаните, кои го злоупотребуваат своето влијание и пример, и со тоа ги водат 
останатите на погрешен пат, нема да го наследат Божјото царство. 

14.   Кои се Исусовите принципи на однесување во областа на облекувањето и накитот?  

Answer:  
A. Скромност во облекувањето. (Види 1. Тимотеј 2:9). Не заборавајте дека светот во 
нашите животи навлегува преку похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот (1. 
Јованово 2:16). Нескромното облекување ги вклучува сите три, и е неприфатливо за 
христијанинот. 
 
Б. Тргнете го настрана сиот накит и украси. Овде како голем проблем се наметнува 
"гордоста на животот". Исусовите следбеници треба да изгледаат поинаку од останатите. 
Нивната надворешност сведочи и рефлектира светлина на другите (Матеј 5:16). Накитот го 
привлекува вниманието врз себе. Во Библијата накитот е симбол на отпадништво. Кога Јаков 
со своето семејство повторно му се предале на Бога, тие го закопале својот накит (Битие 
35:1,2,4). Кога Израелците се нашле пред ветената земја, Господ им заповедал да го 
отстранат сиот свој накит (Излез 33:5,6). Во третата глава на Исаија, Бог јасно изјавува дека 
со носењето на накит (нараквици, прстени, обетки итн. како што се набројани во Исаија 3:19-

23), народот правел грев (стих 9). Во Осија 2:13, Господ вели во моментите кога Израел го изневерил, луѓето започнале да 
носат накит. Во 1. Тимотеј 2:9 и 1. Петрово 3:3, и Павле и Петар ни кажуваат дека Божјиот народ нема да се кити со злато, 
бисери и скапи украси. Обрнете внимание за каков накит зборуваат Петар и Павле дека Бог бара од своите да носат: "во 
нераспадливиот украс на кроткиот и тивок дух" (1. Петрово 3:4) и "добри дела" (1. Тимотеј 2:10). Сето ова Исус го сумира 
претставувајќи ја Својата вистинска црква во Откровение 12:1 како чиста жена облечена во сонце (Исусовата светлина и 
праведност), а од друга страна отпаднатата црква ја претставува како блудница накитена со злато, скапоцени камења и 
бисери (Откровение 18:2-4) и сето ова е претставено на ваков начин, за да укаже на тоа дека накитот и украсите го 
привлекуваат вниманието на себеси и дека треба да бидеме украсени и облечени со Христовата праведност. Кога ќе се 
вљубиме во Христа, големо задоволство и вистинска радост ќе биде да живееме 
според Неговиот животен стил. 

15.   Во каква врска со спасението се нашето однесување и послушност? 

Answer: Послушноста и христијанското однесување се доказ, дека Исус Христос ве 
спасил (Јаков 2:20-26). Факт е дека доколку не го промениме начинот на живот по 
обратувањето, тоа значи дека обратувањето не било вистинско. Обратениот човек 
најголемата своја радост ќе ја наоѓа во пронаоѓањето на Исусовата волја и 
подготвеноста радосно да Го следи онаму каде што Тој ќе го поведе. 
 
Пазете се од идолопоклонство 
Првото Јованово послание зборува за христијанското однесување. Кон самиот негов 
крај (1. Јованово 5:21), Исус преку својот слуга Јован нè предупредува да се држиме понастрана од идолопоклонство. Бог 
овде мисли на сето она што ја попречува или намалува нашата љубов кон Него - како што е музиката, модата, имотот, 



украсувањето, злите начини на разонода и слично. Природно, плодот (резултатот) од едно вистинско обратување е желбата 
со радост во срцето да се следи Исус и да се прифати Неговиот начин на живот. 

16.   Дали треба да очекуваме сите со одобрување да гледаат на 
христијанскиот начин на живот?  

Answer: Не. Исус рекол дека духовните работи се лудост за телесниот човек, 
бидејќи не се гледа на нив од духовен аспект. (1 Коринтјаните 2:14). Кога Исус 
укажува на однесувањето, Тој ги поставува основните принципи за сите оние кои 
сакаат да бидат водени од Светиот Дух. Неговиот народ ќе биде благодарен и 
секогаш радосно ќе ги следи Неговите совети. Другите таквото нешто можеби нема 
да можат да го разберат или прифатат. 

17.   Како гледа на небото оној ,кој ги отфрла 
Исусовите стандарди за христијански живот и 
однесување? 

Answer: Таквиот би се чувствувал мизерно на 
небо. Би се жалел зошто нема ноќни клубови таму горе, нема алкохол, порнографски 
материјали, проститутки, сензуална музика, безобѕирни книги, раскалашеност и коцкање. 
Небото би било вистински пекол за таквите кои немаат воспоставено вистинска заедница со 
Исуса. Затоа христијанските стандарди немаат никаква смисла за нив (2 Коринтјаните 6:14-
17). 

18.   Како да ги примам и применам овие библиски принципи без притоа да изгледам 
фарисејски, критички или легалистички? 

Answer: Сето она што го правиме треба да биде проследено со една мисла во умот: да 
покажеме љубов кон Исуса и да го воздигнеме (1. Јованово 3:22). Кога Исус ќе биде воздигнат и прикажан пред луѓето (Јован 
12:32), тие ќе бидат привлечени кон Него. Секогаш треба да го имаме следново прашање на ум: "Дали ова ќе го прослави 
Исуса? Дали ќе го слушам тоа, ќе го пеам тоа, ќе го правам тоа, ќе го кажам тоа или ќе одам таму, доколку Исус лично би бил 
со мене?" Исус е постојано со тебе и мене (Матеј 28:20) и гледа сè што правиме. Мораме да го почувствуваме Неговото 
присуство во секој аспект и дел од животот. Кога свесно го поминувам времето со Него, и самиот станувам како Него (2. 
Коринтјаните 3:18). Тогаш луѓето што се со мене, ќе реагираат како и кон апостолите: "Се чудеа; а ги препознаа дека беа со 
Исус." (Дела 4:13). Христијаните кои живеат таков живот нема никогаш да станат фарисеи, критичари или легалисти. Во 
времето на Стариот завет, Божјиот народ скоро постојано се наоѓал во отпадништво, затоа што одлучил да живее како 
неговите незнабожечки соседи, а не да го следи точно одредениот начин на живот, кој Бог му го оставил (Второзаконие 31:16; 
Судии 2:17; 1. Летописи 5:25; Езекиел 23:30). Тоа е така и денес. Никој не може да им служи на двајца господари (Матеј 6:24). 
Оние што ќе се наклонат кон светот и светскиот животен стил, постепено ќе бидат претопени од сатаната прифаќајќи ги 
неговите чувства и желби, а со тоа ќе се подготват за сигурна пропаст. Оние кои што ги следат Исусовите принципи на живот, 
ќе бидат променети во Неговиот лик и ќе се подготват за на небо. Тука не постои неутрален терен. 

19.   Би сакал да се вљубам во Исуса толку многу што ќе чувствувам радост и задоволство следејќи ги Неговите 
принципи. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Знам што бара Бог од мене, но едноставно не се чувствувам дека сум подготвен на такво нешто. Што предлагате? 
(Исаија 8:20 )  

Започнете веднаш! Никогаш не се потпирајте на чувствата. Бог ќе ве води преку Неговата реч (Исаија 8:20). Честопати 
чувствата можат да излажат. Еврејските водачи чувствувале дека треба да го распнат Исуса, но не биле во право. Мнозина ќе 
се чувствуваат сигурни при второто Христово доаѓање, но наместо тоа тие ќе бидат засекогаш загубени (Матеј 7:21-23). 
Ѓаволот влијае на чувствата. Доколку се потпирам на сопствените чувства тој сигурно ќе ме уништи.  

2.   Вознемирен сум. Сакам да направам нешто, но сфатив дека поради тоа како изгледа истото, некои би помислиле 
дека е зло. Што да направам? (1. Солунјаните 5:22 )  

Библијата е јасна. Таа вели: "Воздржувајте се од секој вид на зло!" 1 Солунјаните 5:22. Апостол Павле вели дека доколку со 
јадењето месо соблазнува некого, тој никогаш не би се ни допрел до таков вид храна (1. Коринтјаните 8:13). Тој исто така 
вели дека доколку би ги игнорирал чувствата на другиот и би продолжил со јадење месо, со тоа би правел грев.  

3.   Ми се чини дека црквата има преголема листа од работи што не треба да ги правам и работи што треба да ги 
правам. Тоа навистина ме излудува. Зарем не е важно само тоа да се следи Исус? (Откровение 22:14 )  



Да, најважно е да се следи Исус. Но како и да е, да се следи Исус претставува едно за еден, а друго за друг. Единствен 
сигурен начин да се знае што значи да се следи Исус е да се открие што вели Исус во Библијата за секое прашање кое е 
поврзано со правилното постапување. Оние што со задоволство ги следат Исусовите заповеди, еден ден и тоа многу скоро ќе 
влезат во Божјото царство (Откровение 22:14). Оние што следат човечки правила, ќе застранат и нема да влезат во Неговото 
царство (Матеј 15:3-9).  

4.   Некои од Божјите барања ми изгледаат нелогични и непотребни. Не можам да сфатам зошто се толку важни. Што 
предлагате? (1. Јованово 5:4 )  

Децата честопати мислат дека некои од барањата (на пример: "Немој да си играш на улица") на нивните родители се 
неразумни. Но во подоцнежните години, детето ќе му биде благодарно на својот родител за нив. Ние во однос на Бога сме 
како деца, бидејќи Неговите мисли и дела се толку поразлични од нашите како што е небото од земјата (Исаија 55:8,9). 
Потребно е да имаме целосна доверба во нашиот небесен Отец, во оние нешта кои не можеме да ги разбереме и да 
"престанеме да си играме на улица", ако Тој тоа го бара од нас. Тој никогаш нема да ни забрани нешто добро (Псалм 84:11). 
Кога вистински ќе се вљубиме во Христа, тогаш ќе ја твориме Неговата волја дури и ако не ја разбираме секогаш. Клучот е во 
нановото раѓање. Библијата вели дека кога наново ќе се родиме, победата над светот нема да биде никаков проблем бидејќи 
обратениот ќе има вера и доверба радосно да го следи Исуса во сè (1. Јованово 5:4). Одбивањето да Го следиме само затоа 
што не разбираме нешто, покажува дека ни недостига вистинска доверба во Спасителот.  

5.   Дали ќе имам некаква корист од Исусовите принципи, закони и заповеди? (Еремија 29:11 )  

Апсолутно! Секој Исусов принцип, правило, закон или заповед носи неверојатни благослови. Најголемата добивка на лотарија 
во историјата е практично ништо во споредба со големите Божји благослови што ги добиваат Неговите послушни следбеници. 
Еве неколку придобивки што произлегуваат од верното почитување на Исусовите правила: 
1. Исус како личен пријател. 
2. Исус како деловен партнер. 
3. Ослободување од вината. 
4. Мир. 
5. Слобода од страв. 
6. Неопислива среќа. 
7. Подолг живот. 
8. Сигурен дом на небо. 
9. Подобро здравје. 
10. Никакви негативности. 
Кога се зборува за богатство, може со сигурност да се каже дека вистинските христијани добиваат такви придобивки од својот 
небесен Отец, кои ни најбогатите луѓе од овој свет не можат никогаш да ги добијат.  

6.   Дали имам одговорност да ги учам и останатите за Божјите стандарди? (2. Коринтјаните 13:5 )  

Најдоброто правило кое треба да го следиме, е нашата загриженост за нашиот начин на живот. "Испитувајте се сами себеси" 
е запишано во 2. Коринтјаните 13:5. Кога живееме онака како што треба, нашиот пример служи како тивок сведок така што 
тогаш не мора никого да поучуваме. Се разбира, родителите имаат посебна одговорност да им помогнат на своите деца како 
да го следат Исуса.  

7.   Која е најголемата опасност за христијаните на денешницата? (Матеј 6:24 )  

Најголемата опасност е поделена верност. Многу христијани имаат две љубови и разделено срце; љубов кон Исуса и љубов 
кон светот и неговите грешни дејности и желби. Се чини дека премногу се такви кои сакаат да видат колку блиски можат да му 
бидат на светот, а сепак да се сметаат за христијани. Тоа не оди така. Исус отворено предупредил дека никој "не може да им 
служи на двајца господари." Матеј 6:24.  

8.   Но зар не е легализам почитувањето на овие христијански правила на однесување? (Ефесјаните 2:8 )  

Не е легализам освен ако тоа го правиме за да бидеме спасени. Спасението се добива само како прекрасен дар од Исуса. 
Спасението со дела (или однесување) не е воопшто спасение. Како и да е, да се следат Исусовите стандарди на однесување 
затоа што сме спасени, никогаш не може да биде легализам.  

9.   Дали христијанските стандарди се вклопуваат во Исусовата заповед да засветли нашата светлина? (Матеј 5:14 )  

Секако! Исус вели дека вистинскиот христијанин е светлина (Матеј 5:14). Тој исто така рекол: "Така нека свети вашата 
светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да Го прослават вашиот Татко, Кој е на небесата." Матеј 5:16. 
Светлината не се слуша, таа се гледа. Луѓето ќе можат да ја видат светлината на христијанинот од неговото однесување, 
облекување, начин на исхрана, говор, чистота, добрина и чесност (сите овие се Исусови стандарди). Луѓето ќе сакаат да 
дознаат повеќе за неговиот стил на живот и на тој начин ќе бидат водени кон Христа.  

10.   Дали христијанските стандарди се културни? Зар не треба да се менуваат со текот на времето? (2. Коринтјаните 
6:17 )  



Обичаите се менуваат, но библиските стандарди остануваат. Словото на нашиот Бог останува вечно. Исаија 40:8. Црквата 
мора да води, а не да следи. Таа не смее да биде програмирана од културата, хуманизмот или современите трендови. Ние не 
смееме црквата да ја симнеме долу според погрешните човечки стандарди, туку треба да ја воздигаме според Исусовите 
стандарди. Кога црквата живее, зборува, изгледа и се однесува како светот, тогаш кој ќе бара помош од неа? Исус упатува 
силен повик до Својот народ и Својата црква, велејќи: "Затоа, излезете од сред нив и одвојте се" "не допирајте се до нечисто" 
и Јас ќе ве примам." 2 Коринтјаните 6:17. Исусовата црква не треба да го имитира светот, туку напротив, треба да се одвојува 
од него. Црквата не смее да навлезе во неговите злодела. Таа мора да стои цврсто и со милостив, но одреден глас да ги 
повикува луѓето да го слушаат Исуса и да се сообразат со Неговите стандарди. Кога слушателот ќе се вљуби во Исуса и ќе 
побара од Него Тој да управува со неговиот живот, Спасителот ќе прави чуда за да го промени и сигурно да го внесе во 
Божјото небесно царство. Не постои друг пат до небото.  

11.   Се разбира дека не секое играње е зло. Зар Давид не играл пред Господа? (2. Самуел 6:14 )  

Точно, секое играње не е зло. Давид скокал и играл пред Господа како израз на благодарност за Неговите благослови (2. 
Самоилова 6:14-16). Тој исто така во овој случај играл сам. Давидовото играње било многу слично како и играњето на 
фатениот човек откако бил исцелен од Исуса (Дела 3:8-10). Таквото играње, или скокање, Исус им го препорачува на оние кои 
се прогонувани (Лука 6:22,23). Играњето со спротивниот пол (што води кон неморал и растурени домови) и страсното играње 
(како што е стриптизот) се видови на играње и танцување кои се забранети и осудени во Библијата.  

12.   Што вели Библијата за оние кои напаѓаат, осудуваат и обвинуваат други? (Матеј 7:1 )  

"Не судете, за да не бидете судени! Зашто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди; и со каква мера мерите, со таква ќе ви 
се мери." Матеј 7:1,2. "Затоа немаш оправдание човеку, ти кој судиш, кој и да си, зашто судејќи го другиот, самиот се 
осудуваш, бидејќи ти кој судиш, го вршиш истото." Римјаните 2:1. Како да го дообјасниме ова? Нема никаков изговор доколку 
судам било кој друг освен самиот себе. Исус е Судијата (Јован 5:22). Кога ги судам другите, ја узурпирам Исусовата позиција 
на судија и станувам минијатурен антихрист (1. Јованово 2:18) - навистина сериозна мисла!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Исусовите принципи на однесување стануваат задоволство тогаш, кога ќе се вљубам во Него. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
2.   Следењето на Исусовите стандарди на однесување заради тоа што сум спасен и Го сакам претставува легализам. 
(1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
3.   Вистинскиот автор на Библијата е Исус. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
4.   "Не сакајте го светот" значи дека не треба да сакаме (1)  
___   Нашата татковина.  
___   Планетата земја.  
___   Грешните и зли патишта и работи од овој свет.  
 
5.   Зошто Исус дава посебни заповеди, закони и правила? (5)  
___   Секогаш за наше добро.  
___   За да знаеме како да бидеме добар пример за другите.  
___   За да ни ја одземе слободата.  
___   За да можеме да ги следиме Неговите стапки.  
___   За да нè заштити од гревот.  
___   За да нè држи во Својата рака.  
___   За да можеме да бидеме вистински среќни.  
 
6.   Кои се двете добри правила според кои треба да се водиме кога треба да одлучиме што е добро христијанско 
однесување? (2)  
___   Откријте што вели Библијата.  
___   Гледајте што прават другите членови на црквата.  
___   Советувајте се со гатач.  
___   Следете ги сопствените чувства.  
___   Запрашајте се што би сторил Исус.  
 
7.   Сатаната има пристап до нас само преку нашите пет сетила. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
8.   За кои аспекти од христијанското однесување, кои се наведени подолу, Исус дава посебни совети и упатства? (5)  
___   Начинот на облекување.  



___   Здрав начин на живот.  
___   Украсување на телото.  
___   Олимписко скијање.  
___   Јадење и пиење.  
___   Летање со авион.  
___   Купување куќа.  
___   Пример и влијание.  
 
9.   Во каков однос се однесувањето и послушноста со спасението? (1)  
___   Ние се спасуваме со нашето однесување и послушност.  
___   Спасениот може да го игнорира однесувањето и послушноста, па сепак да биде подготвен за на небо.  
___   Однесувањето и послушноста се доказ за нечие обраќање, или наново раѓање.  
 
10.   Ако одбијам да отфрлам нешто што Исус бара да го отфрлам - како што се накитот, рок музиката или гледањето 
лоши ТВ емисии - Исус тоа го смета за идол. (1) Да. 
___   Да.  
___   Не.  
 
11.   Христијанскиот живот е како добар брак, во кој успехот доаѓа кога нашата цел е да му угодиме на оној кого го 
љубиме. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
12.   На кои три начини од долу наведените сатаната ги води луѓето на грев? (3)  
___   Криејќи им ја Библијата.  
___   Гордоста на животот.  
___   Со испишување пораки на небото.  
___   Похотта на телото.  
___   Похотта на очите.  
 
13.   Контролата над нашите мисли е неопходно, бидејќи мислите стануваат дела. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
14.   Некои од ветените придобивки кои произлегуваат од верното следење на Исуса се следниве: (7)  
___   Ќе знаете да пророкувате.  
___   Ќе живеете подолг живот.  
___   Ќе живеете среќно.  
___   Ќе имате подобро здравје.  
___   Косата нема да ви побеле.  
___   Ќе станете милионер.  
___   Ќе ви биде обезбеден дом на небото.  
___   Ќе бидете ослободени од стравот.  
___   Ќе го имате Исус како личен пријател.  
 
15.   Ако моето однесување биде соблазна за мојот брат, што треба да сторам? (1)  
___   Игнорирајте го. Никој не може да му угоди секому.  
___   Соочете се во четири очи.  
___   Обидете се да издејствувате негово исклучување.  
___   Кажете им на сите за да можат останатите да заземат страна.  
___   Престанете да го правите тоа што е соблазна за вашиот брат.  
 
16.   Како го нарекува Исус оној, кој ќе одлучи повеќе да го следи својот сопствен пат отколку да ги слуша библиските 
совети? (1)  
___   Независен мислител.  
___   Мудар.  
___   Луд.  
 
17.   Оној, кој ќе ги отфрли Исусовите стандарди на христијанско живеење (1)  
___   Кога ќе се најде на небо наеднаш ќе ги засака духовните нешта.  
___   Ќе се покае за својата тврдоглавост по само неколку денови живеење во светиот град Ерусалим.  
___   Ќе се чувствува мизерно на небо.  

 

    

  



Точка-од-која-нема-враќање  

 
 
 

  Кога еден падобранец ќе се приближи до вратата на авионот и 
скокне од него, тој знае дека веќе не може да се врати назад. 
Кога ќе започне да паѓа доколку не го отвори падобранот, 
ништо друго не може да го спаси и тој сигурно ќе заврши со 
ужасна смрт. Каква трагедија! Но постои нешто полошо што 
може да и се случи на една личност. Навистина, далеку 
полошо е да се дојде до точка од која нема враќање во твојата 
врска со Бога. Но сепак милиони се приближуваат кон таа 
точка, а за тоа немаат поим! Дали е можно да си ти еден од 
нив? Кој е тој ужасен грев што води кон таква судбина! Зошто 
Бог не може да го прости таквиот грев? За јасен и продорен 
одговор, но сепак полн со надеж, те повикуваме да поминеш 
одредено време проучувајќи ја оваа фасцинантна лекција.  

1.   Кој е гревот што Бог не може да го прости? 
 
"Секој грев и хула ќе им се простат на луѓето, но хулата против Духот нема да биде простена." 
Матеј 12:31.  

Answer: Гревот што Бог не може да го прости е “хулата против Светиот Дух.” Но што значи тоа 
“хула против Светиот Дух”? Луѓето имаат многу различни верувања во врска со тој грев. Некои 
веруваат дека тој е убиство; некои велат делат дека тоа е проколнување на Светиот Дух; некои, 
извршување на самоубиство; некои, убивање на неродено дете; некои, одрекување од Христа; 
некои, гнасен, ужасен, крајно зол акт; и други, обожување на лажен бог! Следното прашање ќе ни 
пружи светлина на овој клучен предмет.  

2.   Што вели Библијата за гревот и хулата? 
 
"Секој грев и хула ќе им се простат на луѓето." Матеј 
12:31.  

Answer: Библијата јасно вели дека сите видови на грев и 
хула можат да бидат простени. Така што ниту еден од 

гревовите споменати во претходниот одговор не се грев што Бог не може да го прости. Ниту еден 
поединечен акт од било кој вид не претставува неопростлив грев. 
 
Звучи контрадикторно 
Да, тоа звучи контрадикторно, но двете од следните изјави се вистинити: 
A. Било кој и секој вид на грев и хула можат да бидат простени. 
Б. Хулата или гревот против Светиот Дух не може да биде простен. 
 
Исус ги кажал двете изјави 
Исус ги кажал тие две изјави во Матеј 12:31, така што тука не постои заблуда. За да се 
хармонизираат тие изјави, ние мора да ја откриеме работата на Светиот Дух.  



3.   Каква е работата на Светиот Дух?  
 
"А кога ќе дојде Тој (Светиот Дух), ќе го увери светот за гревот, за 
праведноста и за судот." "Тој ќе ве упати во секоја вистина." Јован 16:8, 
13.  

Answer: Одговор: Работата на Светиот Дух е да ме увери за грев и да 
ме води во сета вистина. Светиот Дух е Божјото средство за обраќање. 
Без Светиот Дух, никој не би чувствувал жал за гревот, ниту пак некој би 
бил обратен.  

4.   Кога Светиот Дух ќе ме увери за гревот, што 
морам да направам за да ми биде простено?  
 
"Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и 
праведен да ни ги прости гревовите и да нè 
исчисти од секаква неправедност." 1. Јован 1:9.  

Answer: Кога ќе бидам уверен од Светиот Дух, јас морам да ги исповедам 
моите гревови за тие да бидат простени. Кога јас ги исповедам, Бог не само 
што ми простува туку исто така Тој на чудесен начин ме очистува од сета 
неправедност. Бог чека и е подготвен да ми прости од било кој и од секој 
грев што јас сум го извршил (Псалм 86:5), но само ако јас го исповедам и 
оставам истиот. 

5.   Што се случува доколку јас не ги исповедам моите гревови 
кога ќе бидам убеден од страна на Светиот Дух? 
 
"Кој ги крие своите престапи нема да напредува, а кој ги исповеда и 
се одречува од нив, наоѓа милост." Изреки 28:13.  

Answer: Доколку јас не ги исповедам моите гревови, Исус не може да 
ми ги прости моите гревови. Така, било кој грев што јас не го 
исповедам, станува неопростлив сè додека јас не го исповедам, 
затоа што простувањето секогаш следи по исповедањето. Тоа 
никогаш не му претходи.  
 
Ужасна опасност од противење на Светиот Дух 
Противењето на Светиот Дух е ужасно опасно, затоа што лесно може 
да води до отфрлање на Светиот Дух, што е грев кој Бог не може да 
го прости. Тоа значи пречекорување на точката од која нема враќање. Заради тоа што Светиот 
Дух е единствено средство дадено за да увери за гревот, доколку јас постојано го отфрлам Него, 
мојот случај е безнадежен. Овој предмет е толку важен што Бог го илустрира и објаснува на многу 
различни начини во Библијата. Обрни внимание на тие различни објаснувања, како што ќе 

продолжиш да ја проучуваш оваа лекција.  

6.   Кога Светиот Дух ќе ме убеди за грев или ме 
води кон нова вистина, кога јас треба да почнам 
да делувам?  

Answer: Библијата вели: 
A. "Тогаш кога ќе слушнат за мене, тие ќе ми бидат 
послушни." Псалм 18:44. 
Б. "Побрзав и не се двоумам да ги пазам Твоите 
заповеди." Псалм 119:60. 

В. "Ете, сега е благопријатно време, ете, сега е денот на спасение." 2. Коринтјаните 6:2. 
Г. "И што се двоумиш сега? Стани, крсти се и измиј се од своите гревови, повикувајќи го името на 



Господа." Дела 22:16.  
 
Библијата повеќепати вели дека, кога јас сум убеден за некој грев, јас морам веднаш да го 
исповедам. И кога јас ќе научам некоја нова вистина, јас мора да ја прифатам без одложување. 

7.   Какво свечено предупредување дава Бог во поглед на 
молбите на Неговиот Свет Дух?  
 
"Мојот Дух нема засекогаш да се застапува со човекот." Битие 
6:3.  

Answer: Бог свечено предупредува дека Светиот Дух не се 
застапува неограничено за една личност, која не се одвраќа 
од гревот и му е послушен на Бога. 

8.   Во кој момент 
Светиот Дух престанува да се застапува за една 
личност?  
 
"Затоа ним Јас им зборувам во параболи: затоа што тие 
слушаат и не чујат." Матеј 13:13.  

Answer: Светиот Дух престанува да му зборува на една 
личност, кога таа личност станува глува за Неговиот глас. 
Библијата го опишува тоа како со слушање, а не чуење. Не 
постои причина, на еден часовник да се намести алармот 

во собата на глув човек. Тој нема да го слушне. Исто така, една личност може да дојде во 
состојба да не го слуша алармот, кога тој на повеќе пати го гасне истиот кога тој свири на 
одреденото време. Конечно доаѓа ден кога алармот се вклучува, а човекот не може да го слушне. 
 
Не го гаснете Светиот Дух 
Истото се случува и со Светиот Дух. Доколку продолжуваме да го занемаруваме Неговиот глас, 
еден ден Тој ќе ми зборува мене и јас нема да можам да го слушнам Него. Кога тој ден доаѓа, 
Светиот Дух во жал се повлекува од мене, затоа што јас сум станал глув за Него. Јас имам 
зачекорено зад точката од која нема враќање. Какво свечено, тревожно предупредување против 
противењето на гласот на Духот! 

9.   Бог, преку Неговиот Свет Дух донесува светлина (Јован 1:9) и 
уверување (Јован 16:8) до секоја личност на оваа земја. Што треба 
јас да направам кога ќе примам светлина од Светиот Дух? .  
 
"А патеката на праведникот е како светлина на разденувањето, што е сè 
појасна до полниот ден." Изреки 4:18, 19. "Одете додека ја имате 
Светлината, за да не ве зафати темнината." Јован 12:35.  

Answer: Библијата вели дека кога Светиот Дух ќе донесе нова светлина 
или убедување за грев, јас морам веднаш да делувам - да бидам 
послушен без одложување. Доколку јас сум послушен и чекорам во 
светлината која ми е дадена, Бог ќе продолжи да ми дава светлина. Но 
доколку јас одбијам, дури и светлината која ја имам ќе изгасне, и јас ќе 
бидат оставен во темнина. Темнината која доаѓа од постојано и крајно 
одбивање да се следи светлината, е резултат на отфрлање на Духот, и 
тоа ме остава без надеж. 



10.   Дали може било кој грев да биде грев против Светиот Дух? 
Неопростивлиот грев на Јуда беше алчноста за пари, затоа што тој 
одби истиот да го исповеда и остави. 

Answer: Да, доколку јас цврсто одбивам да го исповедам и оставам мојот 
грев, јас конечно ќе станам глув за молбите на Светиот Дух и така ќе ја 
пречекорам точката од која нема враќање. Следат неколку примери од 
Библијата: 
 
A. Неопростливиот грев на Јуда бил алчноста (Јован 12:6). Зошто? Затоа 
што Бог не можеше да го прости? Не! Тој стана неопростлив само затоа 
што Јуда одби да го слуша Светиот Дух и да го исповеда својот грев на 
алчност. На крај, тој станал глув за гласот на Духот. 
 
Б. Неопростливите гревови на Луцифер биле гордоста и 

самовозвишувањето (Исаија 14:12-14). Бог може да ги прости тие гревови. На Луцифер можело 
да му биде простено и да биде исчистен, но тој одбил да слуша сè додека повеќе не го слушал 
гласот на Духот. 
 
В. Неопростливиот грев на фарисеите било тоа што тие одбивале да го прифатат Исус како 
Месија (Марко 3:22-30). Тие биле повеќе пати убедени за тоа со длабоко, сесрдно убедување 
дека Исус бил Месијата – Синот на живиот небесен Бог. Но тие ги затврднале своите срца и 
тврдоглаво одбиле да го прифатат Него како Спасител и Господ. Тие станувале глуви за гласот 
на Духот. Тогаш еден ден, по едно големо чудо од Христа, фарисеите му рекле на мноштвото 
дека Исус ја примил Својата сила од ѓаволот. Христос веднаш им кажал дека тоа што тие 
Неговата сила која извршувала чуда му ја припишале на ѓаволот, покажува дека тие имаат 
зачекорено зад точката од која нема враќање и похулиле на Светиот Дух. Бог би сакал и радосно 
би им простил. Но тие одбиле сè додека тие не биле целосно глуви за Светиот Дух и повеќе не 
можело да се допре до нив..  
 
Јас не можам да ги одберам последиците 
Кога Светиот Дух го прави Својот апел, јас можам да одберам да се отповикам или одбијам, 
меѓутоа јас не можам да ги одберам последиците. Тие се непроменливи. Доколку јас постојано се 
одѕивам, јас ќе станам како Христа. Светиот Дух ќе ме запечати или забележи на челото како 
дете Божје (Откровение 7:2,3), и така ќе ме увери за место во Божјото небесно царство. Доколку 
јас постојано одбивам да се отповикам, јас ќе го разжалостам Светиот Дух и одвратам од мене и 
Тој ќе ме напушти засекогаш, така запечатувајќи ја мојата судбина. Какво свечено 
предупредување против игнорирање на Светиот Дух! 

11.   Откако царот Давид извршил ужасен двоен грев на прељуба и 
убиство, со каква молитва на агонија се молел тој?  
 
"Не го земај Твојот Свети Дух од мене." Псалм 51:11.  

Answer: Тој го молел Бога да не го зема Светиот Дух од него. Зошто? 
Затоа што Давид знаел дека ако Светиот Дух го напушти, од тој момент 
тој би бил напуштен. Тој знаел дека само Светиот Дух може да го води 
до покајание и обнова и тој треперел при помислата да стане глув за 
Неговиот глас. Библијата на друго место ни вели дека Бог конечно го 
оставил Ефрем, затоа што тој се соединил со идолите (Осија 4:17) и не 
сакал да го слуша Духот. Тој станал духовно глув. Најтрагичното нешто е 
што тоа може да и се случи на секоја личност, доколку Бог се одврати од 
неа и ја остави сама. Нека тоа не ти се случи на тебе! 



12.   Каква сериозна заповед и дал Павле на црквата во Солун? 
 
"Не гаснете го Духот." 1. Солунјаните 5:19.  

Answer: Застапувањата (молбите) на Светиот Дух се како оган што гори 
во срцето и умот на една личност. Гревот има ист ефект врз Светиот Дух 
како што водата има врз огнот. Како што јас го игнорирам Светиот Дух и 
продолжувам во гревот, јас истурам вода врз Светиот Дух. Павловите 
стравотни зборови до Солунјаните важат и за нас денес. Не го гаснете 
огнот на Светиот Дух преку повеќекратно одбивање да го послушате 
гласот на Духот. Доколку огнот се изгасне, јас ја имам пречекорено 
точката од која нема враќање назад. 
 
Било кој грев може да го изгасне огнот 
Секое неисповедање или неоставен грев може конечно да го изгасне огнот 
на Светиот Дух. Тоа може да биде и одбивањето да се држи Божјиот 
седми ден – Саботата. Тоа може да биде и употребата на тутунот. Тоа 
може да биде и несакањето да се прости на оној, кој ве предал или на друг 

начин повредил. Тоа може да биде и неморалност. Може да биде и недавањето на десетокот. 
Одбивањето да се биде послушен на гласот на Светиот Дух во кое било поле, истура вода врз 
огнот на Светиот Дух. Не го гасни огнот. Не може да постои поголема трагедија од оваа. 

13.   Која друга шокантна, скоро незамислива изјава дал Павле до верниците во Солун?  
 
"И со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта на 
вистината за да се спасат. И затоа Бог им праќа силна заблуда да дејствува меѓу нив за да и 
веруваат на лагата, та да бидат осудени (загубени) сите, кои не и поверуваа на вистината, а имаа 
задоволство во неправедноста." 2. Солунјаните 2:10-12.  

Answer: Какви силни, шокантни зборови! Бог вели дека оние што ќе одбијат да ја примат 
вистината и убедувањето донесено од Светиот Дух, (откако Светиот Дух си замине од нив) ќе 

примат силна измама за да веруваат во заблудата дека е вистина. Каква 
трезвена мисла! 

14.   Какво страшно искуство ќе имаат некои, на кои ќе им биде 
пратена силата на измамата во денот на судот?  
 
"Во оној ден мнозина ќе Ми речат: 'Господи, Господи, не пророкувавме ли 
во Твое име, не изгонувавме ли демони во Твое име и не правевме ли 
моќни чуда во Твое име?' А тогаш Јас ќе им изјавам: 'Никогаш не сум ве 
познавал. Одете си од Мене, вие, кои вршите беззаконие!'" Матеј 7:22, 23.  

Answer: Оние што викаат “Господи, Господи” ќе бидат шокирани и 
запрепастени кога ќе бидат отфрлени. Тие биле апсолутно сигурни дека се 
спасени. Исус тогаш без сомнеж ќе ги потсети на клучното време во 
нивните животи кога Светиот Дух им донел нова вистина и убедување. Тоа 
било кристално јасно и очигледно вистина. Тоа со ноќи не им давало да 
спијат, ги вознемирувало и тие се бореле да донесат одлука. Нивните срца 

гореле во нив! Конечно, тие велат: “Не!” И тие одбиваат понатаму да го слушаат Светиот Дух. 
Тогаш доаѓа силна измама, која причинува тие да се 
чувствуваат спасени, кога всушност тие се загубени. 
Дали може едно човечко битие да се соочи со 
поголема трагедија? 

15.   Какви посебни зборови на предупредување ни 
дава Исус, за да избегнеме да дојдеме до точка да 
веруваме дека сме спасени, кога сме всушност 
загубени? 



 
"Секој што Ми вели: 'Господи, Господи!' нема да влезе во небесното царство, туку оној кој ја врши 
волјата на Мојот Отец Кој е на небесата." Матеј 7:21.  

Answer: Исус свечено предупредил дека не сите што имаат чувство на уверување ќе влезат во 
Неговото царство, туку само оние кои ја вршат Неговата волја. Сите ние посакуваме уверување 
за спасение. Тоа е неопходно. Како и да е, постои лажна понуда за уверување што се шири во 
христијанството денес, кое на луѓето им ветува спасение додека тие продолжуваат да живеат во 
грев и не покажуваат каква и да е промена во нивниот животен стил. 
 
Пасторите алармирани 
Сè повеќе и повеќе познати црковни лидери се алармирани за тоа дека многу црковни собранија 
се полни со луѓе што имаат чувство на “уверување”, но сепак тие не се навистина променети од 
Исуса Христа, ниту пак му се Нему послушни.. 
 
Исус е јасен 
Исус вели дека вистинското уверување ќе го имаат само оние кои ја вршат волјата на Неговиот 
Отец. Кога јас го прифаќам Христа како Господ и Владетел над мојот живот, мојот животен стил е 
радикално променет. Јас ќе станам целосно ново создание (2. Коринтјаните 5:17). Јас радосно ќе 
ги држам Неговите заповеди, ќе ја вршам Неговата волја (Јован 14:15), и радосно ќе го следам 
каде што Тој ќе ме води (1. Петрово 2:21). Неговата фантастична сила на воскресение 
(Филипјаните 3:10) ме преобразува во Неговиот лик (2. Коринтјаните 3:18). Неговиот славен мир 
го исполнува мојот живот (Јован 14:27). Имајќи го Христа, кој живее во мене преку Неговиот Дух 
(Ефесјаните 3:16,17), “Јас можам сè” (Филипјаните 4:13) и “ништо нема да биде невозможно” 
(Матеј 17:20). 
 
Прекрасно вистинско уверување против лажното уверување 
Како што јас го следам Спасителот каде што тој ме води, Тој ветува дека никој не може да ме 
земе од Неговата рака (Јован 10:28) и дека ме чека круната на животот (Откровение 2:10). Каква 
восхитувачка, славна, вистинска сигурност им дава Исус на Неговите следбеници! Уверувањето, 
ветено под кои и да се други услови е лажно. Тоа ќе ги доведе луѓето пред небесниот суд, 

чуствувајќи се сигурно спасени додека всушност тие се 
загубени (Изреки 16:25). 

16.   Кое е Господовото благословено ветување до 
Неговите верни следбеници што го зацаруваат Него како 
Господар на нивните животи?  
 
"Оној Кој го започна доброто дело во вас, ќе го доврши до 
Денот на Христос Исус." "Зашто Бог е Оној, Кој ве поттикнува 
да сакате и да дејствувате според Неговата волја." 
Филипјаните 1:6; 2:13.  

Answer: Фала на Бога! На оние кои од Христа ќе направат 
Господар и Владетел во своите животи, им се ветени 

Христовите чуда кои безбедно ќе ги доведат во Неговото вечно 
царство. Ништо не може да биде подобро од тоа! 

17.   Кое додатно славно ветување Исус ни го дава на сите нас?  
 
"Еве, стојам пред вратата и чукам; ако некој го чуе Мојот глас и ја 
отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со Мене." 
Откровение 3:20.  

Answer: Исус ветува дека ќе влезе во нашите животи, кога ние ќе му 
ја отвориме Нему вратата. Исус е тој кој чука на вратата на твоето и 
моето срце преку Неговиот Свет Дух. Тој – Царот над царевите, 
Спасителот на светот – одвојува време од управувањето со вселената 



да влезе во тебе и мене за редовни посети и пријателско водство и советување. Каква глупост, 
каква неверојатна несреќа е тоа да бидеме премногу зафатени или премногу незаинтересирани 
да изградиме топла, полна за љубов, долга заедница со Христа. Исусовите блиски пријатели 
нема да бидат во опаснот да бидат отфрлени во судниот ден. Исус лично ќе им посака 
добредојде во Неговото царство (Матеј 24:34)  

18.   Дали ти ќе се одлучиш секогаш да му ја отвораш 
на Христа вратата на своето срце, кога тој тропа на 
неа и дали ти ќе го следиш Него, таму каде што Тој ќе 
те води? 
 
 
 
Зборови на разделба 
Ова е завршната лекција во нашата серија од 27. Наша 
желба е да ти бидеш воден во присуството Христово и 

да доживееш една нова фантастична заедница со Него. Ние се надеваме дека ти ќе чекориш 
поблиску до Господарот секој ден и наскоро ќе се соединиш со таа радосна група, која ќе биде 
преобразена во Неговото царство при Христовото второ доаѓање. Доколку ние не се сретнеме на 
оваа земја, да се согласиме да се сретнеме на облаците во тој голем ден.  
 
Ве молиме јавете се или пишете ни доколку ние можеме да ви помогнеме во вашето патување 
кон небото.  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Библијата вели дека Бог го затврднал срцето на фараонот (Излез 9:12). Тоа не изгледа 
фер? (Излез 9:12 )  

Светиот Дух се застапува за сите луѓе (Јован 1:9), исто како што сонцето сјае врз секој и секого. 
Сонцето што ја стврднува калта, исто така го топи восокот. Светиот Дух има различен ефект врз 
нашите срца, во зависност на тоа како се однесуваме кон Неговите молби. Доколку јас одговорам, 
моето срце ќе биде омекнато и јас ќе бидам променет целосно (1. Самоилова 10:6). Доколку јас 
му се противам на Духот, моето срце ќе се стврдне (Захарија 7:12). 
 
Одѕивот на фараонот  
Фараонот всушност го затвднал своето срце противејќи му се на Светиот Дух (Излез 8:15,32; 
9:34). Меѓутоа Библијата вели дека Бог го затврднал Неговото срце, затоа што Божјиот Свети Дух 
продолжувал да се застапува за Фараонот. Затоа што фараонот продолжил да се противи, 
неговото срце се стврднало, како што сонцето ја стврднува калта. Во случај фараонот да 
послушал, неговото срце ќе омекнело, како што сонцето го омекнува восокот. 
 
Јуда и Петар 
Христовите ученици Јуда и Петар го покажале овој ист принцип. Двајцата згрешиле. Еден го 
предал, а другиот се откажал од Христа. Кое е полошо? Кој може да каже? Истиот топол Дух 
упатувал молби до двајцата. Јуда се стврднал себеси и неговото срце станало како камен. Петар, 
од друга страна, бил приемчив за Духот и неговото срце се стопило. Тој навистина се покајал и 
подоцна станал еден од најголемите проповедници во апостолската црква. Молиме прочитајте во 
Захарија 7:12,13 за Божјото трезвено предупредување против слушањето и послушноста на 
застапувањето на Светиот Дух.  

2.   Што мислиш за тоа да се бараат “знаци” од Господа? (Матеј 12:39 )  

Во Новиот завет, Исус зборува одлучно против тоа. Тој вели: “Зло и прељубничко поколение бара 
знак.” Матеј 12:39. Тој ја учел вистина и ја поддржувал од Стариот Завет, која била единствениот 



дел од Библијата достапен тогаш. Тие разбирале многу добро што Тој велел. Тие исто така ги 
виделе Неговите знаци, но сепак го отфрлиле. Подоцна Тој рекол: “Ако не ги слушаат Мојсеј и 
пророците, нема да му веруваат ни на оној, кој воскреснал од мртвите.” Лука 16:31. Библијата ни 
вели дека ние треба да испитуваме сè преку Библијата (Исаија 8:19,20). Доколку се одлучиме да 
ја вршиме Христовата волја и да го следиме каде што Тој нè води, Тој ветува дека ќе ни помогне 
да ја распознаеме вистината од заблудата (Јован 7:17)  

3.   Дали некогаш постои време кога молитвата не помага? (Псалми 66:18 )  

Да. Доколку една личност во знаење му е на Бога непослушна (Псалм 66:18), но сепак го моли 
Бога за благослов (и покрај тоа што истиот не планира да се промени). Молитвата на таа личност 
не само што е безвредна, туку Бог вели дека таа е одвратност. (Изреки 28:9).  

4.   Јас сум длабоко загрижен за тоа дека можеби јас сум го отфрлил Светиот Дух и не може 
да ми биде простено. Можете ли да ми помогнете? (Јован 16:13 )  

Не си го отфрлил Светиот Дух. Тоа можеш да го знаеш, затоа што ти се чувствуваш загрижен или 
убеден за грев. Само Светиот Дух е тој што донесува загриженост и убедување (Јован 16:8-14). 
Доколку Светиот Дух те напуштил, тогаш нема да постои загриженост и убедување во твоето 
срце. Радувај се и фали го Бога! Предади му го својот живот сега и во молитва следи го и биди му 
послушен Нему во деновите кои следат. Тој ќе ти даде слобода (1. Коринтјаните 15:57), ќе те 
поддржи (Филипјаните 2:13) и ќе те чува сè до Неговото второ доаѓање (Филипјаните 1:6).  

5.   Во параболата со сејачот (Лука 8:5-18), што се означува со тоа семе кое паднало крај 
патот и било изедено од птиците? (Лука 8:5 )  

Библијата вели: “Семето е Божјото слово. Оние крај патот, тие го слушнале, потоа доаѓа ѓаволот 
и им го зема словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат.” Лука 8:11,12. Исус 
посочува на тоа дека кога ние разбираме што Светиот Дух бара од нас во поглед на некоја нова 
светлина од Библијата, ние мораме веднаш да делуваме. Во спротивно, ѓаволот има можност да 
ја отстрани вистината од нашите умови.  

6.   Како може Господ да каже “Јас никогаш не сум те познавал” на луѓето на кои Тој им се 
обраќа во Матеј 7:21-23? Јас мислев дека Бог ги познава сите и знае сè! (Матеј 7:21 )  

Бог тука посочува кон познавање на некого како личен пријател. Ние ќе го познаваме Него како 
пријател, кога комуницираме со Него секојдневно, го следиме Него радосно, и со Него слободно 
ги делиме нашите радости и таги како со овоземен пријател. Исус исто така вели: “Вие сте мои 
пријатели, доколку го вршите тоа што ви го заповедам.” Јован 15:14. Луѓето до кои им се зборува 
во Матеј 7. глава, го имаат отфрлено Неговиот Свет Дух. Тие ја имаат прифатено теологијата која 
учи спасение во гревот или спасение преку дела – од која ниедно суштество нема потреба од 
Христа. Тие се луѓе кои не одвоиле време да се запознаат со Христа. Заради тоа, Тој објаснува 
дека Тој навистина не ги има запознаено, ниту пак ги познава нив како Свои лични пријатели.  

7.   Можете ли да го објасните Ефесјаните 4:30? (Ефесјаните 4:30 )  

Стихот вели: “Не жалостете го Светиот Дух Божји, со кој сте запечатени за денот на 
откупувањето.” Павле тука јасно кажува дека Светиот Дух е битие кое има личност, затоа што 
само личност може да биде разжалостена. Но и поважно, тој потврдува дека Светиот Дух може да 
биде ожалостен само преку отфрлање на Неговите молби полни со љубов. Како што едно 
додворување може да биде засекогаш завршено преку постојано отфрлање од едниот на 
додворувањето на другиот, така нашата заедница со Светиот Дух може да заврши преку нашето 
постојано одбивање да се отповикаме на Неговите апели, полни со љубов.  

 



 
Quiz Questions 
 
1.   Било кој грев може да стане грев што Бог не може да го прости. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
2.   Гревот против Светиот Дух е (1)  
___   Убиство.  
___   Проколнување на Бога.  
___   Отфрлување на Светиот Дух.  
 
3.   Светиот Дух мора некогаш во жалост да се повлече од еден грешник заради тоа што (1)  
___   Светиот Дух има друга работа да врши.  
___   Светиот Дух поседува праведен гнев против однесувањето на грешникот.  
___   Бог му кажува да врши нешто друго.  
___   Грешникот станува глув за Неговите молби.  
 
4.   Светиот Дух може да биде “изгасен” преку продолжувањето во грев, кога некој е 
осведочен за истиот. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
5.   Секој грев или хула може да биде простена ако јас (1)  
___   Се молам доволно за тоа.  
___   Искрено тоа му го признаам на Исуса.  
___   Постам неколку денови.  
___   Сведочам верно.  
 
6.   Без Светиот Дух, никој не чувствува жал за гревот, ниту пак некој може да се обрати. (1) 
___   Точно.  
___   Неточно.  
 
7.   Уверувањето за спасение некогаш може да биде лажно. Некои луѓе кои се сигурни дека 
се спасени всушност се загубени. (1) 
___   Да.  
___   Не.  
 
8.   Штиклирај ги нештата што се дел од работата на Светиот Дух според Јован 16:8, 13: (2)  
___   Ме учи како да пеам.  
___   Дава дар на пророштво.  
___   Ме прави среќен.  
___   Уверува за грев.  
___   Води кон вистината.  
 
9.   Кога Светиот Дух ќе ме убеди за гревот или води кон нова вистина, јас треба да (1)  
___   Го прашам пасторот за тоа.  
___   Одам и посетам некој јасновидец.  
___   Барам знак од Бога.  
___   Го следам водството на Духот без двоумење.  
___   Фрлам паричка.  
 
10.   Зошто Давид го молел Бога да не го зема Светиот Дух од него? (1)  
___   Затоа што Светиот Дух му помагал во свирењето на харфа.  
___   Затоа што се плашел дека Светиот Дух може да го земе неговиот живот.  
___   Затоа што знаел дека ќе биде загубен доколку Духот го напушти.  
 
11.   Според Матеј 7:21-23, за една личност која правела чуда, изгонувала демони, 
пророкувала во Христово име и за Христа тврдела дека е негов Господ нема да биде 



доволно на судниот ден. Што кажал Христос дека е апсолутно неопходно? (1)  
___   Да се сведочи многу.  
___   Молење често јавно.  
___   Често постење.  
___   Редовно доаѓање во црква.  
___   Вршењето на волјата на Небесниот Отец.  
 
12.   Според 2. Солунјаните 2:10-12, што ќе се случи со оние што ќе одбијат да ја примат 
вистината? (1)  
___   Тие ќе бидат спасени како и да е.  
___   Бог ќе ги замоли повторно да размислат за тоа.  
___   Бог ќе им испрати сила на заблуда, и тие ќе веруваат дека лагата е вистина.  
 
13.   Кога Господ вели "Никогаш не сум те познавал" на судот, Тој мисли (1)  
___   Тој не ја познавал никогаш таа личност.  
___   Ликот е познат, но Тој го има заборавено името.  
___   Таа личност никогаш не одвоила време со Христа да се запознае како со близок пријател.  
 
14.   Исус, во Новиот Завет, учел дека не треба да се бараат знаци. (1) 
___   Да.  
___   Не.  

 

    


