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Милениумскиот-Човек
Пространото Вавилонско царство беше богато и напредно, па сепак
царот Навохудоносор не спиел мирно во својот царски кревет. Колку ќе
потрае ова златно доба, се прашувал, и што ќе стане со неговата
империја откако него ќе го нема повеќе?
Со ова вознемирувачко прашање на ум, големиот монарх се занел и
заспал. Таа вечер, живописен лик на висок повеќеметален човек блеснал
во неговиот ум во разнобојна панорама каква што никогаш до тогаш
немал искусено. Отфрлајќи ги везените покривки од себе, скокнал од
креветот и им повикал на своите телохранители: „Повикајте ги сите
волшебници и астролози веднаш да дојдат. Морам да дознаам какво е
значењето на овој сон!”
Царевите мудреци биле разбудени и одведени во присуството на
збунетиот владетел. „Царот им рече: Сонував еден сон, и мојот дух се
возбуди од желбата да го разберам сонот.“ Даниел 2:3. Еден од лажните
пророци на тоа самобендисано возвратил : „Раскажи им го својот сон на
своите слуги, а ние ќе ти го откриеме неговото значење.“ Но како што
често се случува со соништата, деталите веќе биле замаглени во умот на
Навохудоносор.
Овие луѓе тврделе дека имаат божествена проникливост, но царот почнал да се сомнева во нивните можности.
Ова би бил совршен тест. „Ако ми го откриете мојот сон и неговото значење ќе добиете од мене дарови,“ им
рекол царот на своите советници, „во спротивно ќе бидете раскинати во делови, а вашите куќи ќе станат
рушевини!“
Волшебниците и астролозите, немале избор освен да признаат дека биле немоќни да го протолкуваат царевиот
сон без претходно да го слушнат. Бесен на овие измамници, царот наредил сите мудреци во Вавилон да бидат
доведени и егзекутирани. Сепак, Господ имал еден свој човек во Вавилон кој би можел да го објасни сонот за
колосалниот Милениумски Човек.

1. Зошто Бог му го дал овој сон на Вавилонскиот цар?
Даниел 2:28 . Ама има на небото Бог Кој открива ______ и Тој му го
соопшти на царот Навуходоносор она што ќе биде во последните
денови.
Answer: ___________________________
Note: Во овој сон за повеќеметалниот кип, Бог дава краток преглед
на сите идни векови, за воздигањето и паѓањето на царствата кои ќе
имаат директно влијание врз Неговиот народ.
2. Откако царевите
советници не успеале
да го откријат и протолкуваат сонот, каква заповед издал
Навохудоносор?
Даниел 2:12 . Тогаш царот.... нареди да ги _____ сите вавилонски
мудреци.
Answer: ___________________________
Note: Вавилонските астролози и волшебници тврделе дека имаат
натприродна моќ, но откако не успеале да му го откријат сонот на
царот, се покажало дека се неспособни лажговци. Во случај царот да
се присетил на сонот, тие едноставно би измислиле лажно
толкување. Во својот бес, Навохудоносор заповедал сите мудреци, па дури и оние што не биле присутни, да
бидат погубени. Помеѓу оние што не присуствувале на првата средба со царот бил и богобојазливиот заробеник
Даниел, кој штотуку се обучил за во царската служба.

3. Откако Даниел слушнал за смртната казна, што побарал од
царот и што им кажал на своите другари?
Даниел 2:16 . Даниел отиде кај царот и го замоли да му даде _____ ,
та ќе му го протолкува на царот сонот.
И Даниел влезе во својата куќа та, им кажа сè на Ананиј, Мисаил и
Азариј, на своите другари, за да молат милост од Небесниот Бог
заради таа тајна.
Answer: ___________________________
Note: Даниел побарал малку време од Навохудоносор и му ветил
дека ќе му го открие сонот и неговото значење. Царот, кој сеуште
очајно сакал да го дознае значењето на визијата, го задоволил барањето на Даниел. Тогаш тој заедно со своите
другари му се обратиле на единствениот Извор кој можел да го открие царевиот сон. Тие му се помолиле на
небесниот Бог.
4. Кому му заблагодарил Даниел, откако Господ му го открил
сонот?
Даниел 2:23, 28 . Тебе Те славам и фалам, о Боже на моите
татковци... Има _____ на небото кој открива тајни.
Answer: ___________________________
Note: Може да изгледа дека подигањето и паѓањето на империите
се случува според човечка волја, но, пофалната молитва на Даниел
јасно ја открива суштината на божествената интервенција. Ништо не
се случува а Бог да не е свесен и да не го дозволил тоа. Понекогаш
можеби не можеме да разбереме што се случува во светот и зошто,
но утешно е да се знае дека Бог сеуште суверено владее.
Единствено Даниел можел да му го открие сонот на царот, па сепак тој јасно заслугата му ја припишува на Оној
кој му го открива сонот - на небесниот Бог.
5. За кои две нешта вели Даниел дека царот ги видел во својот
сон?
Даниел 2:31 . О, цару, ти имаше привид: Ете, голем _____ .
Даниел 2:34 Ти набљудуваше ... одненадеж се одвали камен а да не
го допре рака.
Answer: ___________________________
Note: Првото нешто што го видел царот бил голем кип направен од
следниве метали:
1. Главата била од злато.
2. Градите и рацете биле од сребро.
3. Стомакот и бедрата биле од бронза.
4. Нозете биле од железо.
5. Стапалата биле од железо и глина.
Следното нешто што го видел царот бил камен што бил фрлен, но не од човечка рака. Во овој момент, царот
Навохудоносор без сомнение седел целиот потресен на самиот раб од својот трон.
Даниел прецизно го прераскажал сонот токму онака како што Бог му го кажал. Царот со нетрпение чекал,
прашувајќи се за значењето на сонот.
Даниел продолжил да го објаснува толкувањето онака како што Бог нему му го открил, и би било добро и за нас
да го прифатиме онака како што Тој го дал. Единствениот сигурен начин за толкување на Библијата и на
пророштвата е да и дозволиме на Библијата самата да се објасни.

6. Што претставувала златната глава?
Даниел 2:38 . Ти си таа _____ од злато.
Answer: ___________________________
Note: Царот се сметал за глава на царството. Токму затоа
Навохудоносор го претставувал Вавилон, империјата со која што
започнало пророштвото. Вавилон владеел со светот од 612 - 539
пр.н.е. како една од најмоќните древни империи - империја која точно
можела да се опише како златна глава. Дали забележувате дека
пророштвото започнува во времето на Даниел?
7. Дали Вавилонското
царство ќе трае вечно?
Даниел 2:39 . По тебе ќе настане _____ царство, послабо од твоето.
Answer: ___________________________
Note: Превласта на Вавилон нема да трае вечно. Следни царства,
послаби од Вавилон ќе завладеат место него. Како што среброто е
послабо од златото, така и царството кое ќе следи по Вавилон ќе
биде со помала слава. На чело со Кир во 539 пр.н.е., МедоПерсиската империја ќе го надвладее Вавилон и ќе го доведе
практично до рушевини. Медијците и Персијанците беа владеачка
светска сила од 539 - 331 пр.н.е. За време на нивното владеење,
целиот данок требало да биде платен во сребро.
8. Кој метал го прикажува царството кое ќе следи по МедоПерсија?
Даниел 2:39 . Друго, трето царство, од _____ ... ќе господари со сета
земја.
Answer: ___________________________
Note: Бронзеното Грчко-Македонско царство ќе дојде на сила кога
Александар Македонски ги победува Медијците и Персијците во
битката кај Арбела во 331 година пр.н.е., така ова царство ќе остане
да владее се до некаде 168 год. пр.н.е. Војниците биле наречени
„бронзени војници“ затоа што сето нивно оружје било од бронза.
Дали забележувате дека секој следен метал што е опишан на кипот е
се помалку вреден, но сепак поиздржлив од претходниот.
9. Со кој метал е претставено четвртото царство?
Даниел 2:40 . А четвртото царство ќе биде цврсто како
Answer: ___________________________
Note: Железната Римска монархија ја победува Грчко-Македонската
во 168 год. пр.н.е. и супериорно ќе владее со светот с è додека Рим
не биде завземен од
страна на Остроготите во
476 година од нашата
ера. Римското царство
доминирало со светот
кога бил роден Исус
Христос. Дали забележувате како Даниел со неверојатна точност
претскажал 1000 години од светската историја. Устоличувањето и
паѓањето на овие четири светски империи - Вавилон, Медо-Персија,
Грчко-Македонската, и Римската - е јасно претскажано во Библијата и
потврдено од историските книги.
10. Што ќе се случува после падот на Римската империја?

Даниел 2:41, 42 . Тоа царството ќе биде _____ ... И како што прстите на нозете беа дел од железо, а дел од
глина, така и царството ќе биде делумно силно, а делумно слабо.
Answer: ___________________________
Note: Кога Римската империја почнала да се урива во 476 година, не се случило да биде совладана од друга
светска сила. Наместо тоа, варварски племиња ја превзеле Римската империја и ја поделиле - онака како што
прорекол Даниел. Десет од овие племиња се развиле во модерна Европа. Тоа биле Остроготите, Визоготите,
Франките, Вандалите, Алеманите, Суевите, Англо-Саксонците, Херулите, Ломбардите и Бургундите. Седум од
нив сеуште постојат до ден денешен во Европа. На пример, од Англо-Саксонците настанале Англичаните, од
Франките - Французите, од Алеманите - Германците, а од Ломбардите - Италијанците.
11. Дали овие десет царства ќе успеат некогаш да се обединат?
Даниел 2:43 . Тие ќе се мешаат со човечко семе, но нема да се
_____ заедно, како што ни железото не може да се измеша со глина.
Answer: ___________________________
Note: Напразно луѓето се обидувале повторно да го обединат
Европскиот континент, преку бракови, сојузи и конференции. Во текот
на историјата, лидери како Карло Велики, Наполеон, Кајзер Вилхелм,
Мусолини и Хитлер се бореле за да изградат нова Европска
империја; но овие стихови од Библијата ги осуетиле сите нив во
намерата да станат светски владетели. Во Откровение 13, се кажува
дека ќе постои уште еден обид да се воспостави универзална
религија, но пророштвото на Даниел јасно укажува на тоа дека светот ќе остане политички поделен се до крајот
на историјата на Земјата.
12. Кој ќе го воспостави последното царство?
Даниел 2:44 . Во времето на овие цареви, ______ Бог ќе подигне
Царство кое никогаш нема да пропадне.
Answer: ___________________________
Note: Следното големо светско царство ќе биде Небесното
Царство, кое е опишано во Матеј 25:31-34.
13. Што ќе им направи
каменот на другите
светски царства?
Даниел 2:34, 35
. Одненадеж се одвали камен а да не го допре рака, па _____ во
кипот, во стапалата од железо и глина, та ги скрши на парчиња. ... А
каменот што удри во кипот стана голема планина, та ја наполни сета
земја
Answer: ___________________________
Note: Каменот што беше фрлен, но не од човечка рака, го
претставува Божјето царство. Тоа нема да биде конгломерат од
земски царства, туку целосна замена за нив (Откровение 21:1). Библијата изјавува дека кога Исус Христос ќе се
врати на Земјата, Тој целосно ќе ги уништи сите царства на земјата и ќе воспостави вечно царство (Даниел 2:44).
Каква возбудлива вест! Исус Христос повторно ќе дојде! Целата историја оди кон ова кулминациска завршница,
кога Божјиот Син ќе се врати во слава да го востанови царството на вечната правда. Царот Навохудоносор
можеби си помислил дека го поразил вистинскиот Бог кога го опседнал Ерусалим и го ограбил храмот (Даниел
1:1, 2), но многу бргу му било покажано дека Бог е владетел над сè. Човечките случувања се под Негова
контрола, и на крајот Тој ќе ја добие битката. Вавилон, Медо-Персија, Грчко-Македонското царство, Рим и
десетте дела од Римската империја можеби се обидувале да го узурпираат божествениот авторитет и да го
уништат Божјиот народ, но сите земски царства на крајот ќе бидат уништени со Исусовото доаѓање. Фала на
Бога, Тој ќе излезе како победник во големата борба!

14. Откако го слушнал јасното толкување на сонот од страна на
Даниел, што кажал Навохудоносор за Бога?
Даниел 2:47 . И царот му рече на Даниела: „Навистина вашиот Бог е
_____ над боговите, и Господар над царевите, Откривател на
тајните.
Answer: ___________________________
Note: Откако видел дека Бог има целосна контрола над светските
збиднувања, дури и Навохудоносор спремно признал дека Господ
кому Даниел му служи е над сите пагански богови во Вавилон. Колку
бргу се сменила сликата! Даниел и неговите другари, заради веноста
кон Бога, биле воздигнати од затвореници во Вавилон на позиции на
истакнати лидери во царството (Даниел 2:48, 49). Господ секогаш ги почитува оние кои го почитуваат Него (1
Самоилова 2:30).
15. Препознавајќи дека Бог има целосна контрола над земските
настани, дали би сакал да Му дозволиш Нему да има целосна
контрола врз твојот живот?
. Твојот Одговор
Answer: ___________________________

Назад-кон-Ерусалим
Исусовите ученици биле целосно потиштени. Сите нивни надежи и
соништа за новото Господово царство биле заковани на крстот
претходниот петок. Натоварени со болка и збунетост, Клеопа со својот
сопатник пополека патувале по патот од Ерусалим кон своите домови во
малото гратче Емаус на оддалеченост од околу 10 километри. Како што
сонцето заоѓало тоа неделно попладне а тие газеле по нерамниот пат,
им се придружил еден странец. Не ни насетувале дека овој сопатник е
всушност лично воскреснатиот Господ. Без да обратат поголемо
внимание на нивниот сопатник, двајцата разочарани ученици ги
прераскажувале зачудувачките случувања од тој викенд, чувствувајќи се
сè повеќе очајни со секој чекор.
Исус тивко ги слушал и очајно копнеел да им се открие на Своите
потиштени пријатели. Но Господ намерно го прикрил Својот вистински
идентитет затоа што сега, повеќе од кога било, им било потребно да ги
разберат Писмата. Доколку Исус им дозволил да го препознаат Кој
всушност е, тие би биле далеку превозбудени за да ги слушаат важните
вистини што Тој имал да ги сподели со нив.
Дури и после три и пол години слушање на Неговите поуки и проповеди,
тие сè уште не можеле да ја разберат природата на Неговата мисија. Тој
јасно им кажал: „Човечкиот Син ќе биде предаден во човечки раце, и ќе Го убијат; и откако ќе Го убијат, Тој ќе
воскресне на третиот ден. Но тие не го разбраа тој збор, а се боеја да Го прашаат.“ Марко 9:31, 32. Исус благо го
прекинал нивниот тажен разговор, и во следните два часа им ги покажал клучевите за разбирање на Писмата и
пророштвата.

1. Колку од Библијата ни е заповедано да веруваме?
Лука 24:25 . Верувате во ______ она што рекле пророците.
2. Tимотеј 3:16 Целото писмо е од Бога вдахновено.
Answer: ___________________________
Note: Сите Божји списи (света вистина) се содршат во Стариот и
Новиот Завет. Клучевите за разбирање на пророштвата од
Откровението највеќе можат да се најдат во сториите од Стариот
Завет. Како на пример, од сите 404 стиха на Откровението, 278 од
нив се одек од други случувања и пророштва на Стариот Завет.
2. Кој според Исус се открива преку Писмата и пророштвата?
Лука 24:27 . И кога почна од Мојсеја и од сите пророци, им
протолкува што е пишано за ________ во целото Писмо.
Joван 5:39 Истражувајте ги Писмата; зошто ... тие сведочат заМене.
Откровение 1:1 Откровение на Исус Христос, што Бог Му го даде,
за да им покаже на Своите слуги, што треба да стане скоро.
Answer: ___________________________
Note: Централниот лик во целото Писмо и пророштвата е Исус.
Овие воодушевувачки лекции ќе обработат многу теми од
пророштвата, но имајте на ум дека главната цел на книгите на Даниел и Откровение е Исус Христос и Неговото
царство.
3. Кое друго име за Исуса се користи во Библијата?
Јован 1:1 . Во почеток беше ______, и Словото беше во Бога, и
Словото беше Бог.
Joван 1:14 И Словото стана тело и се настани меѓу нас.
Answer:
______________________
_____
4. Какви луѓе користел
Бог за да ја напише
Библијата?
2. Петрово 1:21 . _______ луѓе зборувале носени од Светиот Дух.
Answer:
______________________
_____
5. Вечниот живот доаѓа
од спознавањето на
Исуса (Јован 17:3). Како бил препознаен Исус од Своите
ученици?
Лука 24:35 . Го препознаа при раскршувањето на __________.
Answer: ___________________________
Note: Во Библијата, лебот е симбол за Божјото Слово. Исус кажал: „
Напишано е: ‘Човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор,
што излегува од устата на Бога’.“ Матеј 4:4. Со читањето,
разработувањето и следењето на Библијата, ние добиваме сила, радост, мир и вечен живот.

6. Од колкава важност е проучувањето на Библијата за еден
христијанин?
Јов 23:12 . Ги уважував словата на Неговата уста ________ отколку
секојдневната храна.
Псалм 119:105 Tвојата реч е светилка на моите стапала, и
светлина на мојата патека.
Answer: ___________________________
Note: Ѓаволот ја мрази Библијата и би сторил се за да ги одврати
луѓето од помислата да ја читаат. Тој знае дека библиските
пророштва ги откриваат неговите планови за измама на човештвото.
Затоа немојте да се изненадувате ако ѓаволот се обидува да ве одвраќа од проучувањето на овие лекции или
пак се обидува да ве заокупира со други нешта. Бог ќе го отвори патот за оние кои ја бараат вистината да можат
да ја најдат.
7. Кој ни помага да ја разбереме Библијата?
Јован 16:13 . А, кога ќе дојде Тој __________ на Вистината, тој ќе ве
упати во сета вистина.
Joван 14:26 А Утешителот, Светиот Дух, ... ќе ве научи на сите
нешта.
1. Коринтјаните 2:13 Па и тоа не го зборуваме со зборови научени
од човечката мудрост, туку со зборови научени од Духот Свети.
Answer: ___________________________
8. Што треба да правам
за да бидам сигурен дека Светиот Дух ме води во проучувањето
на Библијата?
Лука 24:27 . И Јас ви велам, ______, и ќе ви се даде.
Лука 11:13 така, ако вие, кои сте зли, можете да им давате добри
дарови на своите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им даде
Свети Дух на оние, кои Го молат?
Joван 7:17 Ако некој сака да ја исполнува Неговата волја, ќе знае
дали е наукава од Бога.
Answer: ___________________________
Note: Дел од работата на Светиот Дух е да ни помогне да ги разбереме вистините на Светото Писмо. Затоа
секогаш пред да ја отвориме Божјата книга треба да бараме Светиот Дух да не води во проучувањето. Можам да
бидам сигурен дека Светиот Дух ме води во моето проучување ако (1) побарам Негово водство, и ако (2) сакам
да ја прифатам и да ја следам вистината што Тој ми ја открива.
9. Од каква помош за нас е проучувањето на Словото со
молитва?
Псалм 119:11 . Во срцето го запазив Твојот збор, за да нe ______
против Тебе.
Еремија 33:3 Повикај Ме и Јас ќе ти одговорам тебе и ќе ти откријам
големи и недостижни тајни, за кои што не знаеш ништо.
Римјаните 15:4 Навистина, сè што е напишано некогаш, напишано ни
е нам за поука, за ние ... да имаме надеж.
Jaков 1:5 Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја бара од
Бога ... и ќе му се даде.

Answer: ___________________________
10. Каков метод на проучување препорачува Библијата?
Исаија 28:10 . ______________ на заповед, ... правило на правило,
... малку тука, малку таму.
1 Коринтјаните 2:13 Туку со зборови научени од Духот Свети;
споредувајќи ги духовните работи со духовното.
2 Петрово 1:20 Ниедно пророштво во Писмото не може да се
толкува како кој сака.
Answer: ___________________________
Note: Мораме да ги отстраниме нашите сопствени идеи и да ја
проучуваме Библијата читајќи сè што ќе најдеме во Писмата на некоја одредена тема („малку тука, малку таму“)
и споредувајќи стих со стих. Треба да и дозволиме на Библијата самата за себе да зборува. Кога вака
постапуваме вистината секогаш јасно излегува на виделина. Така и Исус ги убедил двајцата ученици на патот
кон Емаус дека Тој навистина е Месијата (Лука 24:27).
11. Каква придобивка имаме од проучувањето на Библијата?
2 Тимотеј 3:15 . Зашто од детството ги познаваш Светите Писма,
кои можат да те направат мудар за _________ преку верата во
Христа Исуса.
Answer: ___________________________
Note: Библијата ни помага да го разбереме големиот Божји план за
спасение – најважната вест која било кога им била дадена на
смртниците.
12. Според Исуса, каде
ја наоѓаме вистината?
Јован 14:6 . Исус му рече: „Јас Сум Патот, __________, и Животот.
Joван 17:17 ...Tвојата реч е вистина.
Answer: ___________________________

и изобилен живот (Јован 15:11).

Note: Ние вистината ја наоѓаме во Божјото Слово – Библијата.
Вистината е редок артикл во денешниов свет, и како резултат на тоа
сите луѓе на земјата страдаат. Вистината за сето она што навистина
е важно може да се најде во Библијата. Проучувањето и следењето
на нејзините совети ги ослободува луѓето (Јован 8:32) им носи радост

13. Какви предупредувања во поглед на проучувањето на
Писмата се дадени во Библијата?
2 Тимотеј 2:15 . Труди се грижливо, за да се покажеш себеси
достоен пред Бога, ... кој правилно го ________________ словото на
вистината.
2 Петрово 3:16 Како што и во сите свои писма ....... има некои тешко
разбирливи нешта, кои неучените и неутврдените ги изопачуваат,
како и другите писма, за своја погибел.
Answer: ___________________________
Note: „Правилно проповедање на словото на вистината“ значи
точно и верно негово интерпретирање. Постои голема опасност во извртување на Писмото за да тоа го добие
значењето што нам ни одговара. Она што јас го велам за Библијата е од мала важност. Важно е она што самото

Писмо го вели за себе.
14. Како треба да ги испитуваме сите верски учења и доктрини?
Дела 17:11 . Го примија Словото сосем подготвено, и секој ден го
________________ Писмото дали е така.
Исаија 8:20 До законот и до сведоштвата: Ако не зборуваат според
ова слово, тоа е затоа што нема светлина во нив.
Answer: ___________________________
Note: Сите верски учења треба да бидат испитани преку Библијата.
Ако некое учење нема јасна подршка во Библијата, тоа е погрешно и
треба да биде напуштено.
15. Што се случило откако Исус им ги протолкувал Писмата на
Своите двајца ученици на патот кон Емаус?
Лука 24:32 . Зар не гореше нашето __________ во нас, кога ни
зборуваше патем и ни ги толкуваше Писмата?
Answer: ___________________________
16. Откако овие двајца
ученици дознале дека
Исус е жив и откако Го
слушнале како им ги
толкува пророштвата,
што направиле?
Лука 24:33 . И во истиот час станаа и се ________________ во
Ерусалим, каде ги најдоа собрани Единаесетмината, и тие кои беа со
нив.
Answer: ___________________________
Note: Една од првите реакции на овие ученици откако го слушнале
Исуса како ги толкува Писмата била големата желба да ја споделат радосната вест со другите. Се надеваме
дека и ваша желба е да ги поканите своите пријатели да ви се приклучат во проучувањето на овие динамични
библиски лекции.
17. Дали имаш желба целосно да гo разбереш и следиш Светото
Писмо?
.
Answer: ___________________________

Царот-доаѓа
Готолија, немилосрдната царица на Јуда, била позлобна дури и од
Језавела. По смртта на нејзиниот син Охозиј, таа за кратко време ја
одзела контролата над царството егзекутирајќи ги сите нејзини внуци кои
би можеле да бидат наследници на престолот. „Ама Јосавеа, ..... сестра
Охозиина, го зеде Охозиевиот син Јоас; ..... го сложи со доилката во
спалната. Така го спаси од Готолија, та не беше погубен. Беше скриен во
Господовиот Дом, шест години, сè додека во земјата владееше Готолија."
2 Цареви 11:2,3.
Цели шест години само грст на доверливи луѓе знаеле дека царското
дете е живо и дека е скриено во Господовиот Дом. Првосвештеникот
Јодај го сакаше и го воспитуваше Јоас како свој сопствен син. Шест
години Јодај планирал и бил постојано во молитва да го одбере
вистинскиот момент за да му го претстави на народот законскиот
наследник. Најпосле стариот свештеник тајно ги свикал доверливите
воени старешини и им покажал дека најмладиот син на Готолија е с è
уште жив. Тие решиле да почекаат до петокот вечерта, кога сите верни
луѓе ќе дојдат во храмот да ја празнуваат саботата, за да им го
претстават младиот цар. Со стотици добро вооружени војници од секоја
страна, Јодај го довел Давидовиот престолонаследник пред толпата
народ и им го претставил. На почетокот луѓето биле изненадени, но кога
ја виделе царската круна на неговата глава, “плескаа со рацете и викаа: Да живее царот!." 2 Цареви 11:12.
Кога злобната Готолија ја слушнала вревата на трубите и веселбата на народот, дошла трчајќи во храмот само
за да дознае дека му дошол крајот на нејзиното злобно владеење. Тој ден таа била погубена заедно со своите
следбеници, а Јоас станал цар.
Библијата ни кажува дека еден друг Давидов син наскоро ќе се појави од небесниот храм во придружба на силен
звук на труби за да го прими Своето Царство кое со право му припаѓа и да ги уништи злите.

1. Кој е овој Цар кој наскоро ќе се појави од небесниот храм?
Откровение 14:14 . И видов, и ете, бел облак, а на облакот седеше
Еден сличен на Човечкиот ______ , со златна круна на главата.
Answer: ___________________________
2. Дали Исусовото
доаѓање ќе биде тивко?
1 Солунјаните 4:16
. Зашто Самиот Господ
на __________, при глас
на архангел и при Божја
труба.
Еремија 25:30 Господ ќе викне силно од висината; грми со гласот на
Своето свето живеалиште, вика со сиот глас.
Псалм 50:3 Нашиот Бог доаѓа и не молчи: ... околу Него беснее
силна бура.
Answer: ___________________________
Note: Изразот „силна бура“ покажува дека второто Христово доаѓање ќе биде толку бучно што не може ниту да
се опише. Ништо тајно тука нема да има!
3. Кои други физички појави ќе се случуваат при Исусовото
доаѓање?
Откровение 16:18 . И настана голем ____________________, каков
никогаш не бил, откако се луѓето на земјата; таков земјотрес, толку
силен.
Answer: ___________________________
4. Кој ќе го види Исуса
при Неговото доаѓање?
Матеј 24:30 . И тогаш ќе
се јави на небото знакот
на Човечкиот Син; и
тогаш ______ племиња на земјата и ќе заплачат и ќе Го видат
Човечкиот Син, како доаѓа на небесните облаци, со сила и со голема
слава.
Откровение 1:7 Еве, доаѓа со облаците и ќе Го види секое око.
Answer: ___________________________
Note: Ова е премногу јасно за да биде погрешно протолкувано. Секој жив, праведен или неправеден, ќе биде
сведок на Исусовото доаѓање. Тајно собирање или „тајно вознесување“ на Божјиот народ, не може да се сретне
во Библијата.
5. Кој ќе биде со Исуса при Неговото доаѓање?
Матеј 24:24 . Кога Човечкиот Син ќе дојде во Својата слава и сите
свети ____________ со Него, тогаш ќе седне на престолот на Својата
слава.
Answer: ___________________________
Note: Како споредба, светлината на Исусовото враќање далеку ќе ја
надмине светлината на една хидрогенска бомба. Светлината на само
еден ангел крај Исусовиот гроб причинила сите римски стражари да
паднат на земја како мртви (Матеј 28:2-4). Светлината на сите
небесни ангели ќе причинат Исусовото доаѓање да биде премногу

светол настан за да биде незабележан од некого. Како додаток на сето ова ќе биде и фантастичната слава на
Исуса и славата на Таткото (Лука 9:26). Исусовото второ доаѓање ќе биде како блесокот на молњата што се
гледа од едната до другата страна на хоризонтот (Матеј 24:27).
6. Какво влијание ќе има светлината на второто Христово
доаѓање врз неправедните живи?
2 Солунјаните 2:8 . И тогаш ќе се јави беззаконикот кого Господ ќе
го убие со здивот на Својата уста и ќе го ______________ со појавата
на Своето доаѓање.
2 Солунјаните 1:7, 8 Кога ќе се јави Господ Исус од небото, со
ангелите на Својата сила, во пламенен оган за да даде одмазда на
оние кои не Го познаваат Бога.
Answer: ___________________________
7. Што ќе се случи со
праведните мртви при Христовото доаѓање?
1 Солунјаните 4:16 . И мртвите во Христа ќе ________ прво.
Answer: ___________________________
8. Што ќе се случи
тогаш со живите и
воскреснатите свети?
1 Коринтјаните 15:52, 53
. Мртвите ќе воскреснат
нераспадливи, а ние ќе се
______________, зашто
треба ова распадливото да се облече во нераспадливо; и ова
смртното да се облече во бесмртност.
Answer: ___________________________
Note: Сега бесмртност поседува само Господ (1 Тимотеј 6:15, 16).
Но бесмртност како бесплатен дар ќе им биде дадена на праведните при второто Христово доаѓање. Нивните
тела тогаш ќе се преобразат во небесни, нераспадливи тела, исто
како Христовото тело (Филипјаните 3:20, 21).
9. Што ќе се случи со праведните по нивната преобразба?
1 Солунјаните 4:17 . Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе
бидеме ____________ заедно со нив (со воскреснатите) на облаците,
во воздух, во пресрет на Господа.
Answer: ___________________________
Note: Божјите светии ќе се сретнат со Господа во воздух. Исус при
своето второ доаѓање нема да допре на земјата, значи нема да се
појави на Земјата како што многумина веруваат. Неговото второ
доаѓање ќе биде
појавување на небото но
не и на Земјата.
10. Какво сериозно предупредување ни дава Исус во врска со
Неговото второ доаѓање?
Матеј 24:5 . Зашто мнозина ќе дојдат во Мое име, говорејќи: „Јас
Сум Христос,” и ќе ______________ мнозина.
Maтеј 24:24, 26 Зашто ќе се појават лажни христоси, и лажни
пророци, па ќе прават големи знаци и чуда; за да ги заблудат, ако е
можно, и избраните. ..... И така, ако ви речат: ....... ‘Ене Го во една од
внатрешните соби!’ не верувајте.

Answer: ___________________________
Note: Сатаната ќе го имитира Христовото второ доаѓање појавувајќи се на Земјата како величествено
суштество, и така ќе заведе милијарди. Исус не предупредува дека Тој воопшто нема да ја допре земјата при
Своето второ доаѓање, туку ќе остане во воздух. Заслепувачката измама на сатаната ќе биде толку убедлива
што ќе измами многу луѓе.
11. Што ќе ги сочува праведните да не бидат измамени?
Исаија 8:20 . До законот и сведоштвата: Ако не зборуваат според
ова ________, тоа е затоа што во нив нема светлина.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот народ нема да биде измамен, затоа што од
проучувањето на Божјата Реч ќе знае какво ќе биде Христовото
доаѓање (Дела 17:11). Секое појавување што не е во согласност со
Писмото е лажно и мора да биде отфрлено. Исус нè предупредил.
Maтеј 24:25 Ете, ви реков однапред!
12. Дали би било
безбедно да се оди и да се види лажниот христос?
Матеј 24:26 . И така, ако ви речат: ‘Ене Го во пустината; ______
излегувајте.
Answer: ___________________________

дури пред вратата.

13. Што можеме да
знаеме за времето на
Христовото доаѓање?
Матеј 24:33 . Така и вие,
кога ќе го видите се тоа,
знајте дека е ________,

Maтеј 24:36 А за оној ден и час, не знае никој, не, ни небесните
ангели, а само Мојот Татко.
Answer: ___________________________
Note: Само Бог го знае точното време на второто доаѓање. Секаков обид на одредување на датум не е во
хармонија со Библијата. Но Исус јасно ни кажал дека кога ќе го видиме исполнувањето на знаците (Матеј 24:4-51;
Лука 21:8-33; 2 Тимотеј 3:1-8), можеме да знаеме дека Неговото
доаѓање е многу близу - дури пред врата.
14. Што ќе прават ангелите при второто Христово доаѓање?
Матеј 24:31 . Неговите ангели ... ќе ги ____________ Неговите
избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до другиот.
Answer:
______________________
_____
Note: Твојот ангел чувар
(Матеј 18;10) веројатно ќе
биде првиот што ќе те
поздрави при второто
Христово доаѓање. Каква благословена мисла! Без сомнение
Библијата второто Христово доаѓање го нарекува „блажена надеж“
(Тит 2:13)!
15. Со оглед на тоа што живееме пред самото Христово

доаѓање, каков однос треба да имаме кон овој серозен, славен настан?
Матеј 24:24 . Затоа и вие бидете ______, зашто Човечкиот Син ќе дојде во час, кога не мислите.
Answer: ___________________________
16. Како ќе бидат наградени луѓето при второто Христово
доаѓање?
Откровение 22:12 . И ете, доаѓам скоро, и наградата Моја е со Мене,
за да му дадам секому според неговите ________ .
Answer: ___________________________
Note: Луѓето ќе бидат спасени по милоста, но наградата ќе ја
добијат според однесувањето, а не според исповеста (Матеј 7:21-23).
17. Што ќе кажат злите кога Исус ќе се врати?
Откровение 6:15-17 . И земните цареви, и големците, и
војсководците, и богатите, и силниците, и секој роб и секој слободен
......... им велеа на горите и на карпите: „Паднете врз нас и скријте не од лицето на Оној, Кој седи на престолот ...
зашто дојде великиот Ден на Неговиот гнев, и ______ ќе може да се одржи?
Answer: ___________________________
Note: За време на овој ужасен конечен земјотрес, злите - скаменети од страв - повеќе ќе сакаат камењата и
планините да паднат врз нив отколку неподготвени да се соочат со Исуса.
18. Што ќе кажат праведните при Исусовото појавување?
Исаија 25:9 . Ете, Овој е нашиот Бог, во Него се надеваме, и Toj ќе
нè ________ спаси: ... ние ќе бидеме радосни и ќе се веселиме во
Неговото спасение.
Answer: ___________________________
19. Која е примарната
причина за Христовото
второ доаѓање?
Јован 14:3 . Пак ќе
дојдам и ќе ве
______________ вас при
Себе, за да бидете и вие каде што Сум и Јас.
Answer: ___________________________
Note: Највосхитувачката причина за Христовиот повраток на Земјата
е да ги земе Своите чеда и да ги однесе во славниот дом што им Го
приготвил. Нема повеќе солзи, нема повеќе маки, главоболки или
болести, никогаш повеќе. Место тоа незамислива радост и мир
засекогаш.
20. Исус доаѓа на облаците многу скоро. Дали планираш
подготвено да го пречекаш?
.
Answer: ___________________________

Бунтовниот-Принц
Aвесалом бил најубавиот, најснаодливиот и најамбициозниот од
Давидовите синови. Библијата вели: „ Во сиот Израел немаше човек
толку убав како Авесалома, кому би можеле да се искажат толку
пофалби: од одот на ногата негова до врвот на главата негова, во него
немаше недостаток.“ 2 Самуилова 14:25.
Но овој решителен млад принц сакал повеќе од само обожување на
неговата импресивна појава. Тој ја посакувал моќта на престолот на
својот татко. Тој по секоја цена сакал да стане цар на Израел. Најнапред
Авесалом го убил својот постар брат, Амнон, откако овој ја злоупотребил
својата сестра Тамара. Амнон бил првородениот Давидов син и можниот
Давидов наследник на престолот. Потоа, откако Авесалом успеал да си
ги поврати симпатиите кај својот татко почнал суптилно да сее семе на
сомнеж во целото царство против Давидовото владеење, неговите
судови и закони и така „ги придобиваше срцата на Израелците за себе.“ 2
Самуилова 15:6.
Конечно, неговиот злотворен план избил во отворен бунт откако
Авесалом се обидел да го убие и својот сопствен татко и да го грабне
царството. Давид и неговите следбеници биле приморани да избегаат од
Ерусалим. Но по една жестока бoрба после само неколку дена, Давид
повторно се чувствувал сигурен на својот престол, а убавиот принц Авесалом бил погубен.
Навистина една тажна случка, но ова не било првото такво разидување во едно царско семејство. Во едно друго
големо царство уште многу одамна, многу слични настани го предизвикале најтрагичниот бунт на сите времиња.
Тоа царство се викаше Небеса!

1. Кое било името на бунтовниот принц на Небото, и зошто се
случил бунтот?
Исаија . Како падна од небото, O ______________, сине на зората!
Исаија 14:13, 14 Зборуваше во своето срце, ... ќе бидам како
Севишниот.
Eзекиел 28:17 Срцето ти се возгордеа заради твојата убавина, ја
занемари својата мудрост, заради својата блескавост.
Answer: ___________________________
Note: Луцифер бил најмоќното и најубавото од сите Божји
созданија. Тој бил најголем меѓу ангелите и најверојатно го предводел и небесниот хор. Но дозволил неговата
убавина да го исполни со гордост. (Види го додатокот под наслов "Сатаната симболизиран преку царевите на
Тир и Вавилон.")
2. Дали Бог создал ѓавол кога го создал Луцифер?
Eзекиел 28:15 . Ти беше ______________ во патиштата свои, од
денот кога беше создаден, се додека беззаконие не се најде во тебе.
Answer: ___________________________
Note: Бог создал совршен ангел кој, по своја сопствена волја,
одлучил да стане ѓавол. Можеби е тешко да се замисли, но доколку
би го познавале Луцифер пред неговиот пад, ние би го сакале. Не
знаеме точно колку долго, но многу веројатно е дека Луцифер со
еони со задоволство му служел на Господа пред да почне да негува
семе на гордост и огорченост во своето срце. Господ можел сите
созданија да ги направи како роботи, но роботот не може да сака.
Вистинската љубов мора да биде спремна на ризици. Од овие причини родителите одлучуваат да имаат деца,
знаејќи дека може некогаш да се случи тие да одлучат да покажат непослушност.
Бог му дозволил на Луцифер да ја покаже својата бунтовност од повеќе причини. Прво, засекогаш да одговори на
прашањата од типот, дали Бог ги создал своите созданија со право на избор. Второ, доколку Бог го уништел
Луцифер веднаш откако тој почнал да шири сомнежи за Божјата љубов и владеење, со тоа засекогаш би оставил

неодгатнати прашања во умовите на останатите интелегентни созданија. Тие би можеле да си мислат: „Можеби
Луцифер е во право.“ Затоа, на Луцифер му било дозволено да ги покаже страшните резултати на гревот. И
најпосле, Бог не сака неговите созданија да му бидат послушни само затоа што Тој би ги казнил за
непослушност. Тој сака да му бидеме послушни од љубов а не од страв.
3. Што се случило најпосле?
Oткровение 12:7 . И настана ______ на небото: Михаил со своите
ангели завојува против змевот. И змевот и неговите ангели
завојуваа.
Answer: ___________________________
Note: Најпосле Луцифер заедно со ангелите што застанале на
негова страна биле исфрлени од небото.
4. Кои моќни
суштества делуваaт под
водство на ѓаволот?
Откровение 12:9 . Беше исфрлен на земјата, и неговите
____________ беа исфрлени со него.
Откровение 12:4 И неговата опашка повлече третина од небесните
ѕвезди, и ги фрли на земјата.
Answer: ___________________________
Note: Сатаната е толку итар што успеал да наговори една третина
од небесните ангели да му се придружат во бунтот против Бога. Сега
познати како „ѓаволи“ и „демони“, овие паднати ангели го спроведуваат планот на сатаната. Во нашата случка со
Авесалом, забележавме дека и тој лично завршил многу малку од својата валкана работа. Авесалом им наложил
на своите слуги да му ги спроведуваат неговите желби.
2 Самуилова 13:28 И им заповеда на своите слуги вака: „Внимавајте! Кога ќе му се развесели срцето на
Амнон од вино ...... тогаш погубете го! Не бојте се, зашто така ви заповедам!
2 Самуилова 14:30 Тогаш Авесалом им нареди на слугите: „Гледајте, Јоавовото поле, е покрај моето, ......
отидете и запалете го!“
5. Какви методи користи сатаната во својата работа?
Откровение 12:9 . Сатана, кој го __________________ целиот свет.
Б. Maрко 1:13 И беше во пустината четириесет дни, искушуван од
сатаната.
В. Откровение 16:14 Тоа се демонски духови, кои прават чуда.
Г. Откровение 12:10 Зашто е исфрлен обвинителот oна нашите
браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог, дење и ноќе.
Д. Joван 8:44 Тој беше убиец од почетокот. ... зашто е лажец, и
татко на лагата.
Answer: ___________________________
Note: Во извесна смисла, сатаната имал предност пред Бога во
борбата помеѓу доброто и злото. Бог се користи само со вистината, но сатаната може да се користи и со
вистината и со лаги на секаков начин, само за да ги оствари своите
цели. (Вид го додатокот под наслов "Очекувај го Неочекуваното.")
6. Кога ѓаволот е најопасен?
2 Коринтјаните 11:14, 15 . И не е чудно, зашто самиот сатана се
преправа во __________ на светлината.
Answer: ___________________________
Note: Како што постапил и сатаната, исто така и Авесалом се
преправал дека ги сака луѓето и пројавил интерес за нивното добро
само за да ги измами.

2 Самуилова 15:5, 6 А кога некој ќе му се доближеше, за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го
привлечеше кон себе и ќе го пољубеше. Така правеше Авесалом со сите Израелци кои доаѓаа на суд кај царот.
Со тоа Авесалом ги придобиваше срцата на Израелците за себе.
Сатаната е најопасен кога позира како духовно суштество работејќи внатре во црквата. (Види го додатокот под
наслов "Брилијантниот Ангел.")
7. Дали сатаната ја знае Библијата?
Матеј 4:5, 6 . Тогаш ѓаволот ...... Му рече: „Ако си Божји Син, фрли
се долу; зашто е _____________: ‘Ќе им заповеда на Своите ангели
за Тебе.'
Answer: ___________________________
Note: Ѓаволот е експерт во цитирање и погрешно цитирање на
Библијата имајќи за цел да ги заведе луѓето. Затоа е неопходно
Божјиот народ да ја знае Библијата за себе за да избегне да биде
заведен.
8. Кого ѓаволот
најмногу мрази на Земјата?
Откровение 12:17 . И змевот се разгневи на жената, и отиде да
војува против ______________ од нејзиното семе, против оние, кои ги
пазат Божјите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво.
Answer: ___________________________
9. Кои две смртоносни
животни ги користи
Библијата за да го
претстави сатаната?
1 Петрово 5:8 . Бидете
трезвени и бдејте: вашиот противник, ѓаволот, обиколува како
________ што рика, барајќи некого да го проголта.
Откровение 12:9 И беше исфрлен големиот змев, старата змија,
наречена ѓавол и сатана.
Answer: ___________________________
Note: И лавовите и змиите се користат со измама и диверзија за да го фатат својот плен. Како и ѓаволот, и тие
одненадеш скокаат на жртвите и се немилосрдни и рамнодушни на
болка.
10. Кој е единствениот начин на кој можеме да му се
спротивставиме на сатаната?
Јаков 4:7, 8 . ____________ Му се на Бога; а противите се на
ѓаволот и ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и и Тој ќе се
приближи кон вас.
Answer:
______________________
_____
Note: Најдобар начин да
Му се приближите на Бога
е преку молитва и имање желба да Го запознаете преку Неговото
Слово.
11. Како Исус им се спротивставил на нападите на ѓаволот?
Матеј 4:10 . Тогаш Исус му рече: „Оди си, сатано, зашто: е
______________.

Eфесјаните 6:17 И мечот на Духот кој е Божјето слово:
Евреите 4:12 Зашто словото Божје е живо, и делотворно, и поостро од секој меч остар од двете страни.
Answer: ___________________________
Note: Единствено можеме да бидеме безбедни од итрите измами на сатаната доколку го запазиме Божјото
Слово во нашите умови, кое на тој начин ќе нè чува од гревот. Истите средства што Исус ги користел во борбата
против ѓаволот се потребни и ни се достапни и нам денес.
Псалм 119:11 Во срцето го запазив Твојот збор, за да не згрешам против Тебе.
Eфесјаните 6:11 Облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на
ѓаволот.
12. На кој начин конечната судбина на сатаната ќе наликува на
онаа на Авесалом?
2 Самуилова 18:17 . Потоа го зедоа Авесалома, го фрлија во
длабока ______ во гората.
Исаија 14:15 Ќе бидеш урнат во пеколот, во длабочините на
пропаста.
Answer: ___________________________

Божјиот народ?
Езекиел 28:19 . Ќе те снема ______ .

13. Дали некогаш
ѓаволот повторно ќе се
појави да го искушува

Наум 1:9 Неволјата нема да се подигне по втор пат.
Answer: ___________________________
14. Како се чувствува
Бог во поглед на
уништувањето на
злите?
Eзекиел 33:11 . Кажи им, жив сум Јас, вели Господ Бог: Јас не ја
сакам смртта на грешникот, туку грешникот да се ________ од својот
пат и да остане жив: Вратете се, вратете се од вашите лоши
патишта; зошто да умирате?
Answer: ___________________________
Note: Бога длабоко го повредува помислата што ќе мора да ги
уништи неправедните. Всушност Библијата уништувањето на
неправедните го нарекува Негово „чудно дело“ затоа што тоа му е страно на Неговата природа. (види Исаија
28:21)
15. Како реагирал Давид кога разбрал дека неговиот бунтовен
син Авесалом бил погубен?
2 Самуилова 18:33 . Тогаш царот целиот __________, се искачи во
горницата над вратата и заплака; липајќи зборуваше вака: „Сине
Авесаломе, сине мој! Сине мој Авесаломе! Ох, да умрев јас место
тебе, Авесаломе, сине мој, сине мој!
Answer: ___________________________

16. Дали денес ќе избереш да го сакаш и да Му служиш?
. Оваа трогателна сцена ни покажува како се чувствува нашиот
Небесен Татко за Своите изгубени чеда. Не само што беше спремен
да умре на наше место; Тој отиде и чекор подалеку - Тој ни го подари
Својот најголем дар, Својот Син! Господ не сака никој да загине. Тој
очајно копнее и ти да бидеш спасен. Затоа Исус умре на твоето
место. Поголемиот дел од светот е на страната на ѓаволот во бунт
против Небесниот Татко.
Answer: ___________________________

Најголемата-жртва
Небото беше сè уште темно кога стариот патријарх јасно ги слушнал
Господовите зборови: „Аврааме! ..... Земи го својот син, својот единец
Исак, кого го љубиш, и отиди во месноста Морија и принеси го таму како
жртва паленица, на ридот што ќе ти го покажам.“ Битие 22:1, 2.
Аврам почнал да трепери кога помислил на застрашувачките последици
од оваа заповед. Бог ветил дека преку Исака ќе произлезе голема нација.
Сите Аврамови надежи и соништа биле сосредоточени на Исака кој им
бил даден нему и на Сара кога тие биле во поодминати години, со што
неговото раѓање претставувало вистинско чудо. Тој не можел да разбере
зошто Бог бара од него да направи вакво чудно дело, но научил да му
верува и да му биде послушен на својот небесен Татко – дури и кога бил
збунет.
И така Аврам нежно го разбудил младиот Исак и двајца свои верни слуги,
и оваа мала група го започнала своето тридневно патување до гората
Морија. Додека се наближувале до гората на жртвување, Аврам ги
посоветувал слугите да почекаат додека тој и Исак не се вратат. Потоа го
натоварил Исака со дрва, и заедно започнале да се искачуваат по
планината.
Чувствувајќи дека нешто не е во ред, Исак рекол: „Татко, имаме дрва и имаме с è што е потребно за да го
запалиме огнот; но каде е јагнето за жртвата паленица?“ Аврам одговорил: „Сине мој, Бог лично ќе се погрижи за
жртвата паленица.“
Кога стигнале до врвот, Аврам со солзи во очите му ја објаснил причината за нивната мисија. Исак доброволно
се потчинил на Божјата заповед. Откако за последен пат се прегрнале, таткото нежно го врзал својот син и го
поставил врз камениот олтар. Аврам го испружил ножот, но одеднаш бил запрен од ангел и му било посочено
наместо Исак да биде жртвуван овен кој бил сплеткан со роговите во грмушка.
Оваа трогателна случка не е единствената во која таткото морал да донесе болна одлука да го жртвува својот
сакан син.

1. Кого претставува животното кое било жртвувано на местото
на Исак?
Јован 1:29 . Утреден Јован Го виде __________ како доаѓа при него
и рече: „Еве Го Божјето јагне, Кое ги зема гревовите на светот!“
Answer: ___________________________
2. Зошто беше
неопходно Исус да
умре?
Римјаните 3:23 . Зошто
______ згрешија.
Римјаните 6:23 Зашто
плата за гревот е смрт.
Евреите 9:22 Без пролевање на крв нема проштавање.
1 Коринтјаните 15:3 Христос умре за нашите гревови.
1 Петрово 3:18 Зашто и Христос умре еднаш за гревовите,
праведен за неправедните.
Answer: ___________________________
Note: Библијата е бесценета бидејќи ни кажува како гревот навлегол во светот и како истиот ќе биде отстранет.
Бог не може да ја толерира непријатната зараза на гревот. Казната за грев е смрт. А уште полошо е тоа што кога
Адам и Ева згрешиле, оваа смртоносна болест преминала на целата човечка раса. Божјиот Закон и казната за
неговото непочитување не може да се промени, затоа сите луѓе се осудени на пропаст. Но Бог не може да
поднесе да биде разделен од Своите созданија. Затоа, како акт на Неговата неверојатна љубов, Тој избира да го
испрати Својот Син на светот за да умре наместо мене и наместо тебе. Нашите гревови и нашата смртна казна
беа ставена врз Него, а ние бевме ослободени.

3. Како е наречен овој голем план на спасение?
Откровение 14:6 . Имајќи го вечното ____________ за да им го
проповеда на жителите на земјата.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот план на спасение се нарекува „евангелие“, што во
превод значи „радосна вест“. И навистина тоа е најпрекрасната вест
која било кога му била соопштена на човештвото. Нашата смртна
казна ја превзел Исус, а нашата вина е отстранета.
4. Зошто Бог направил
таква неверојатна жртва
за нас?
Јован 3:16 . Зошто Бог толку го __________ светот, што го даде
Својот единороден Син.
Answer: ___________________________
Note: Најсилната земска врска е љубовта на родителот кон детето.
Кога небесниот Татко му дозволил на Својот Син, Исус, да пострада
и да умре на наше место, Тој со најсилен речник демонстрирал колку
силно нè сака сите нас.
5. Што треба да сторам за да имам полза од Исусовата жртва?
Дела 16:31 . ______________ во Господа Исуса и ќе се спасиш.
Joван 1:12 А на сите кои Го примија, им даде власт да станат Божји
синови.
Answer: ___________________________
Note: Исус го нуди спасението како дар (Римјаните 6:23). Мое е да
верувам дека тоа навистина е така и да го примам дарот со вера.
6. Како, во тој случај
ми е простено и како
станувам чист?
Дела 3:19 . ____________ се и обратете се, за да ви бидат
избришани гревовите.
1 Joваново 1:9 Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и
праведен: да ни ги прости гревовите и да нè очисти од секоја
неправда.
Answer: ___________________________
Note: Исповедањето е вербалната страна на покајанието.
Вистинското покајание вклучува жал за сторениот грев и оставање на
истиот (Изреки 28:13).
7. Како се нарекува ова прекрасно искуство на обратување?
Јован 3:7 . Треба да се ________ повторно.
Answer: ___________________________
Note: Ова славно искуство е познато како ново раѓање бидејќи, тоа
е навистина ново. Започнуваме целосно нов живот, токму како едно
мало бебе. Тоа е едно прекрасно искуство да се започне нов живот
без ниту една дамка или било каква вина во нашето досие.

8. Кој влегува во срцето на секој нановороден христијанин?
Јован 14:17 . ____________ на Вистината, ... Вие Го познавате,
зашто Тој престојува при вас и ќе биде во вас.
Answer: ___________________________
Note: Всушност Исус пребива во срцето на христијанинот преку
Неговиот Свети Дух.
9. Кога Исус живее во
моето срце преку
Светиот Дух, што ќе
сакам да правам во тој

случај?
Филипјаните 2:13 . Кој дејствува во вас да сакате и да ____ според
Неговата волја.
Answer: ___________________________

Note: Ќе сакам да ја творам Неговата волја, а Тој ми ја дава силата
за да можам да го правам тоа.
10. Зошто треба да бидам сигурен дека моето искуство на ново
раѓање ќе биде успешно?
Филипјаните 1:6 . Оној, Кој го __________ доброто дело во вас, ќе го
доврши до денот на Христа Исуса.
Answer: ___________________________
Note: Јас сум сигурен затоа што Исус ветил дека ќе го доврши за
мене со Својата голема сила. Спасението се темели на Неговите
можности, а не на моите.
11. Зошто некои луѓе
не успеваат во нивното

христијанско искуство?
Исаија 53:6 . Сите скитавме како овци, и секој одеше по свој ______.
2 Петрово 3:2 За да си спомните за зборовите... и за заповедите од
нас апостолите на нашиот Господ и Спасител:
Answer: ___________________________
Note: Луѓето често доживуваат неуспех во својот христијански живот
затоа што го прифаќаат Исуса како свој Спасител но не и како
Господ, или „владетел“ во нивните животи. Повеќето од нас сакаат да
живеат на свој начин и самите да ги водат своите животи. Кога го прифаќаме Исуса како Господ, тогаш своите
животи му ги даваме Нему, Тој да ги води. Треба нашите раце да ги држиме подалеку од воланот на нашите
животи и да побараме Тој да ги управува.
12. Како можам да знам дека Исус ме прифаќа и дека сум
Негово дете?
Тит 1:2 . Бог, кој не може да лаже, _________.
Maтеј 7:7 Барајте и ќе ви се даде.
Answer: ___________________________
Note: Знаеме дека Исус нè прима штом ќе го побараме тоа од Него,
затоа што Тој не може да лаже. Тој ветил дека ќе нè прими, и нè

прима – не затоа што поинаку се чувствуваме, туку затоа што ветил.
13. Како вистинското обраќање го менува животот?
Јован 13:35 . По тоа сите ќе познаат дека сте Мои ученици - ако
имате ________ помеѓу себе.
2 Коринтјаните 5:17 ако е некој во Христа, тој е ново создание.
1 Joваново 3:22 Ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е
благоугодно пред Него.
Римјаните 12:2 Немојте да се прилагодувате кон овој свет: туку
преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете
да ја дознаете која е добрата, угодна, и совршена Божја волја.
Дела 1:8 И ќе Ми бидете сведоци.
Eфесјаните 6:18 Молете се секогаш со секаква просба и молитва во Духот.
Answer: ___________________________
14. Какви прекрасни ветувања се поврзани со христијанското живеење?
Филипјаните 4:13 . Ги можам сите ____________ преку Христа, Кој ми дава сила.
Филипјаните 4:19 Бог ќе ја исполни секоја ваша потреба.
Maрко 10:27 За Бога сè е можно.
Joван 15:11 За вашата радост да биде полна.
John 10:10 За да имаат живот и да го имаат изобилно.
Евреите 13:5 Никогаш нема да те напуштам тебе, ниту пак ќе те оставам.
Евреите 13:6 Јас нема да се плашам што може да ми направи човек.
Joван 14:27 Мојот мир ви го давам.
Answer: ___________________________
Note: Бог им ги дава на луѓето следниве осум драгоцени ветувања:
-Можеме сè да постигнеме преку Исуса.
-Сите наши потреби ќе бидат задоволени.
-Ништо нема да ни биде невозможно.
-Нашата радост ќе биде полна.
-Ние ќе живееме поизобилен живот.
-Бог никогаш не би нè оставил ниту напуштил.
-Никогаш не треба да ни биде страв од тоа што можат луѓето да ни
направат.
-Бог ќе ни го даде Својот совршен мир.
Слава на Бога! Што би можело да биде подобро од ова?
15. Дали ќе одлучиш да го прифатиш Исусовиот план за твоето спасение?
.
Answer: ___________________________

Царскиот-Закон
Откако Медо-Персискиот цар Дариј, го освоил Вавилон, тој ги
егзекутирал сите вавилонски владини функционери, освен еден. Тој
среќник бил Даниел, слуга на вистинскиот Бог. Седумдесет години
порано, тој како заробеник бил однесен од Јуда во Вавилон каде што
успеал да дојде до самата царска палата и да служи како советник на
вавилонските цареви. Низ целото царство Даниел станал познат како
оној кој има „вонреден дух“. Даниел 5:12; 6:3.
Царот Дариј не само што му го поштедил животот на Даниел, туку „
мислеше да го постави над целото царство“. Даниел 6:3. Кога медоперсиските функционери дознале дека царот има намера да постави
стар Евреин, па уште и заробеник како нивен раководител, кај нив се
јавила љубомора и омраза. Така тие подготвиле заговор за да го
наговорат Дариј да потпише закон според кој секој кој што во наредните
30 дена би се молел на било каков бог или човек освен на царот да биде
фрлен во лавовска јама (Даниел 6:7). Очигледно овие луѓе знаеле дека
Даниел бил непоколеблив во својот молитвен живот и цврсто посветен
да му биде послушен на законот на својот Бог, кој пак забранува
служење на други богови (Излез 20:3).
Како што и очекувале, тие го фатиле Даниел како му се моли на Господа покрај својот отворен прозорец. Кога
царот Дариј открил дека бил измамен и дека неговиот стар пријател треба да заврши во лавовската јама, се
обидел на секој можен начин да го избави Даниел од глупавиот закон што самиот го потпишал. Но законот не
можел да биде сменет. Даниел се нашол во лавовската јама, а Господ ја наградил неговата вера испраќајќи му
ангел за да им ги затвори устите на лавовите (Даниел 6:22).
Пророштвото ни кажува дека во последните денови, Божјите луѓе ќе мора да донесат слични одлуки, на кој цар
ќе му служат и чиј закон ќе почитуваат..

1. Дали Божјиот морален Закон би можел да се корегира или
укине?
Лука 16:17 . Полесно е небото и земјата да ________, отколку да
пропадне една цртичка од Законот.
Псалм 89:34 Мојот завет Јас нема да го нарушам, ниту ќе го
променам она што е излезено од Моите усни.
Псалм 111:7, 8 Сите Негови заповеди се постојани. утврдени се за
сите времиња и засекогаш.
Maлахија 3:6 Зашто Јас сум Господ, Јас не се менувам.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот морален Закон не може да се корегира или укине во никаков случај. Тој е вечен исто како и
самиот Бог. Три пати во Библијата, земски цареви (Ирод, Асвир и Дариј) поставиле закони кои подоцна сакале да
ги променат, но без успех. Ако законите на слабите, колебливи цареви биле непроменливи, како тогаш некој
може да помисли дека вечниот Божји Закон - запишан на камен со Негов прст - може да се промени? Погледнете
ја следнава споредба помеѓу Бога и Неговиот Закон.

Карактеристики:

Бог е:

Законот е:

ДОБАР

Лука 18:19

Римјаните 7:12

СВЕТ

Исаија 5:16

Римјаните 7:12

ПРАВЕДЕН

Второзаконие32:4

Римјаните 7:12

СОВРШЕН

Maтеј 5:48

Псалм 19:7

ЉУБОВ

1 Joваново 4:8

Римјаните 13:10

ПРАВЕДЕН

Излез 9:27

Псалм 19:9

ВИСТИНИТ

Второзаконие 32:4

Псалм 119:142,151

ЧИСТ

1 Joваново 3:3

Псалм 19:8

ДУХОВЕН

Joван 4:24

Римјаните 7:14

НЕПРОМЕНЛИВ

Maлахија 3:6

Maтеј 5:18

ВЕЧЕН

Битие 21:33

Псалм 111:7,8

Божјиот Закон не може да се менува, бидејќи е препис на Неговиот карактер. Славните зборови во Библијата
што го опишуваат Бога исто така го опишуваат и Неговиот Закон. Божјиот Закон е Неговиот карактер - описно
претставен. Ништо повеќе не е можно да се промени Божјиот Закон колку што е можно да се промени сам
Господ.
2. Што е гревот според Библијата?
1 Joваново 3:4 . Гревот е __________________________ на Законот.
Римјаните 3:20 Преку Законот доаѓа спознавањето на гревот.
Answer: ___________________________
Note: Ѓаволот го мрази Законот затоа што нè осведочува дека ни е
потребен Спасител што ќе нè спаси од гревот. Во Римјаните 4:15
стои запишано: „ Каде нема Закон нема ни престапување!“ Законот
никого не може да спаси, но ни го покажува Божјото совршенство
наспроти нашето несовршенство.
3. На кој закон се мисли во 1 Јованово 3:4?
Римјаните 7:7 . Сепак, јас го запознав гревот само преку Законот,
зашто не би ја __________ страсната желба, ако Законот не рече: „Не
пожелувај!”.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот морален Закон (Десетте заповеди) е тој кој вели: „Не
пожелувај!“ Значи кршењето на Божјиот морален Закон, што Господ
го напиша со Својот прст (Излез 31:18; 32:16), е грев. Секој грев што
ќе биде направен од било кого е осуден барем од една од Десетте
заповеди. Затоа Божјиот Закон е „широк“ (Псалм 119:96) и „совршен“

(Псалм 19:7). Опфаќа бувално „сè што е за човекот“ Проповедник 12:13. Кога сме свесни за нашиот грев, тогаш
бараме Спасител. Затоа ѓаволот посебно го мрази Законот, бидејќи тој не води кај Исуса Кој може да ни прости и
да нè спаси.
4. Дали Исус ги држел Десетте заповеди?
Јован 15:10 . Јас ги ________ заповедите на Мојот Татко.
Answer: ___________________________
Note: Исус навистина ги држел Десетте заповеди како пример за
нас (1 Петрово 2:21).

загубија Божјата слава.

5. Колкумина
погрешиле?
Римјаните 3:23 . Зашто
______ згрешија и ја

Answer:
______________________
_____
6. Што е казната за
грев?
Римјаните 6:23 . Зашто плата за гревот е _________.
Answer: ___________________________
Note: Доколку Божјиот Закон би можел да се промени, тогаш не би
било неопходно Исус да умре на крстот. Фактот дека Исус ја плати
казната за гревот и умре е доказ дека Законот е непроменлив.
7. Некои велат дека Десетте заповеди не се обврзувачки за
христијаните во Новиот завет. Што вели Исус за ова?
Матеј 19:17 . Ако сакаш да влезеш во животот, ________ ги
заповедите.
Joван 14:15 Ако Ме љубите, држете ги Моите заповеди.
Откровение 22:14 Блажени се оние, што ги исполнуваат Неговите
заповеди.
Откровение 14:12 Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божјите заповеди.
Answer: ___________________________
Note: Новиот завет јасно учи дека Божјиот народ ќе ги пази
Неговите заповеди. Секој од нас знае дека светот денес се наоѓа во
голема неволја затоа што толку многу луѓе сметаат дека не е повеќе
важно да се држи Божјиот Закон. Библијата кога зборува за нашето
време вели: „О Господи, време е да дејствуваш: зашто го нарушија
Твојот Закон.“ Псалм 119:126.
8. Како е можно да се држат заповедите?
Филипјаните 4:13 . Сè можам преку __________ Кој ми дава сила.

Римјаните 8:3, 4 Бог, испраќајќи Го Синот Свој ... го осуди гревот во телото, па, праведноста, што Законот ја
бара, да се исполни во нас.
Answer: ___________________________
Note: Кога личноста се раѓа наново, Исус Христос, преку Својот Свети Дух, се вселува во нејзиниот живот и на
чуден начин ја оспособува да може да биде послушна.
9. Што е Стариот завет и зошто не успеал?
Второзаконие 4:13 . Ви го објави Својот завет и ви наложи да ги
вршите Десетте заповеди; што ги напиша на две камени плочи.
Евреите 8:8-9 Зашто наоѓајќи мана кај _______, Тој рече, ... ќе
склучам Нов Завет со Израелевиот дом и со Јудиниот дом; не онаков
каков што склучив со нивните татковци, во оној ден кога ги зедов за
рака, за да ги изведам од Египетската Земја, зашто тие не му останаа
верни на Мојот завет, и Јас не се погрижив повеќе за нив, вели
Господ.
Answer: ___________________________
Note: Недостатокот на Стариот Завет бил всушност во луѓето, а не кај Бога или во Неговиот Закон.
Псалм 19:7 Господовиот Закон е совршен - ја крепи душата; Господовото сведоштво е верно - му дава
мудрост на неукиот.
10. Врз кој закон е заснован Новиот завет?
Евреите 8:10 . Зашто ова е Заветот со кој ќе го заветувам
Израелевиот дом ... вели Господ: ќе ги вложам Моите закони во
нивниот ум, и ќе ги напишам во нивните ____________.
Answer: ___________________________
Note: Двата завета биле спогодби помеѓу Бога и Неговиот народ.
Стариот завет не успеал бидејќи се засновал на слабите и грешни
човечки ветувања и дела.
Излез 24:7 Ќе вршиме и ќе послушаме сè што рече Господ.
Новиот завет е успешен затоа што Божјиот Закон се врежува во
срцата на луѓето и се заснова на Исусовите ветувања и Неговата

чудотворна сила.
Евреите 8:10 Ќе ги вложам Своите закони во нивниот ум, и ќе ги напишам во нивните срца.
Се менува целокупната природа на личноста, така што таа наоѓа задоволство во творењето на Божјата волја.
Забележете дека Новиот завет се заснова на истиот закон, само што тој е запишан на друго место (во срцето) и
е заснован на подобри ветувања (Божји).
11. Дали живеењето под благодатта (милоста), со вера, го
прави Божјиот Закон неважен?
Римјаните 6:15 . Па што? Да грешиме ли (да го кршиме Законот),
зашто не сме под Законот, а под благодатта? ___ _______. (одговор
со два збора)
Римјаните 3:31 Според тоа, дали го укинуваме Законот преку
верата? Далеку од тоа! Туку, со тоа го утврдуваме Законот.
Answer: ___________________________
Note: Оние на кои Исус им простил за кршење на Неговиот Закон
имаат двојно поголема одговорност да го почитуваат Законот. Откако ќе ја почувствуваат Неговата блажена
прошка, имаат и уште поголема желба од другите радосно да го следат Христа.

12. Дали луѓето се спасуваат со држење на Законот?
Ефесјаните 2:8, 9 . Зашто по __________ сте спасени, преку вера; и
тоа не е од вас самите - тоа е Божји дар! Не од делата, за да не се
фали некој.
Answer: ___________________________
Note: Никој не се спасува со држење на Законот. Сите се спасуваат
според чудотворната Божја благодат. Но оние кои се спасени, или
обновени, со Христовата милост ќе сакаат да го почитуваат Неговиот
Закон како израз на нивната љубов и благодарност кон Него.
Joван 14:15 Ако Ме љубите, држете ги Моите заповеди.
13. Што ја мотивира личноста да го држи Божјиот Закон?
Римјаните 13:10 . Така ________ е исполнување на Законот.
Maтеј 22:37-39 Љуби Го Господа твојот Бог со сето свое срце, и со
сета своја душа и со сета твоја мисла! Тоа е најголемата и прва
заповед; а втората е како и оваа: Љуби го твојот ближен како себеси.
1 Joваново 5:3 Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме
Неговите заповеди.
Answer: ___________________________
Note: Љубовта е прекрасна мотивирачка сила. Првите четири заповеди се однесуваат на мојата обврска кон
Бога. Ако Го сакам Бога, држењето на тие заповеди е вистинско задоволство. Последните шест заповеди ја
опфаќаат мојата обврска кон ближните. Ако вистински ги сакам луѓето, јас нема да сакам да сторам било што,
што би ги повредило.
14. Можам ли да бидам вистински христијанин без држење на
Неговите заповеди?
1 Joваново 2:3, 4 . И по тоа знаеме дека сме Го познале, ако ги
________ Неговите заповеди. Кој вели: „Го познав”, а не ги пази
Неговите заповеди, е лажец, и вистината не е во него.
Answer:
______________________
_____
15. Дали некои од
старозаветните закони
не се повеќе обврзувачки за христијаните?
Ефесјаните 2:15 . Го поништи ... законот на заповедите содржан во
_______________.
Answer:
______________________
_____
Note: Да, одредбите кои го регулирале свештенството и жртвениот
систем биле укинати затоа што биле претслика за Исуса (Колосјаните
2:13-17). Тој ги исполнил како вистинско Јагне Божјо.
16. Кого ѓаволот посебно мрази?
Откровение 12:17 . И змевот (ѓаволот) се разгневи на жената
(црквата) и отиде да војува против другите од нејзиното семе
(верните во времето на последокот), против оние, кои ги пазат

Божјите ________________ , и го имаат Исусовото сведоштво.
Answer: ___________________________
Note: Сатаната ја мрази и е гневен на Божјата црква на последокот, која ги пази Божјите заповеди и ги учи
луѓето дека постои божествена сила која може грешникот да го трансформира во светец.
17. Кои се некои од славните награди кои се добиваат како
резултат на држење на Законот?
Јован 15:11 . Ова ви го реков за да биде Мојата радост во вас, и
вашата ______ да биде полна.
Изреки 29:18 Кој го пази Законот е среќен.
Псалм 119:165 голем мир уживаат Оние кои го љубат Твојот Закон:
не се сопнуваат на ништо.
Answer: ___________________________
Note: Среќа, радост, мир, и преизобилен живот добиваат оние кои го држат Божјиот Закон. Не случајно Давид
вели дека Божјите заповеди се попосакувани и од златото (Псалм
19:10).
18. Дали сакаш да имаш тесна заедница со Исуса која ќе
допринесе и ти да бидеш едно од Неговите радосни и послушни
деца?
.
Answer: ___________________________

Плитари-без-плева
Пред Мојсеј да му пристапи на египетскиот цар и да побара слобода за
израелскиот народ, тој заедно со својот брат, Арон, имале средба со
угнетуваните израелски водачи. На оваа нивна средба, Мојсеј и Арон го
охрабриле народот да му се посвети на Бога и им порачале на
Израелците дека Бог многу скоро ќе ги избави од ропството со Својата
моќна рака.
Израелците работеле седум дена седмично за да ја исполнат тешката
норма што им била наметната од Египјаните. Но после оваа средба со
Мојсеја, тие очигледно решиле одново да започнат да одмараат секој
седми ден. Токму затоа бесниот Фараон подоцна ќе им рече на Мојсеј и
Арон: „ Вие сакате да ги остават работите (да одморат)! (Израелскиот
збор за „одмор“ што е употребен овде е „шабат“, што значи „придонесува
да се држи саботата.“)
Гневниот цар знаел дека мора да стори нешто драстично за да ја задржи
оваа нација на робови под своја контрола. Затоа решил да ги загуши со
работа и да им ги истисне од мислите и Бога и службата. Тој рекол: „ Не
набавувајте му на овој народ плева како досега. Нека одат сами да си ја
собираат. А барајте од нив исто количество плитари, што го правеа и
досега. Не намалувајте го!“ Излез 5:7, 8
Како и во деновите на Мојсеј, Господ наскоро ќе стори големи нешта за Својот народ. Наскоро ќе биде избавен
од ропството и ќе се упати кон небесниот Ханан. Уште еднаш денес, Бог се обидува да му го сврти вниманието
на Својот народ кон важноста на саботната почивка.

1. Дали саботната почивка Бог ја воспоставил само за
Израелците?
Марко 2:27 . И им рече: Саботата е воспоставена заради ______, а
не човекот заради саботата.
Answer: ___________________________
Note: Кога Исус вели дека саботата е воспоставена за човекот, тој
мисли на целото човештво - за сите луѓе, за сите времиња, на секое
место.
2. Кога Бог ја
воспоставил саботата?
Битие 2:1, 3 . Така беа _________ небото и земјата со сето свое
воинство. .... И Бог го благослови седмиот ден, и го освети, зашто во
него се одмори од сите Свои дела, кои ги создаде Бог и ги направи.
Answer: ___________________________
Note: Саботата била воспоставена на крајот од седмицата на
создавање.
3. Кој ден во седмицата
е сабота?
Битие 2:2, 3 . И на ______ ___ Бог ги заврши Своите дела, што ги
направи. И се одмори во ______ ___ И Бог го благослови _______
___, и го освети.
Answer: ___________________________
Note: Три пати во Битие 2 глава, Бог ни кажува дека саботата ја
воспоставил на седмиот ден од седмицата на создавањето. Тој исто
така и ја „посветил“, што пак значи дека ја „одделил како посебен ден
за света употреба.“ Бог ја создал саботата како 24-часовен временски
период, затоа што токму времето е потребно за да се развие
вистинска врска на љубов со Исуса. Ѓаволот, исто како и Фараонот на Египет, сака да нè држи постојано
зафатени со работа за да не мислиме на Бога. Знаејќи колку презафатени со работа ќе бидат луѓето од
последното време, Бог одвоил посебни 24 часа седмично за да биде со Своите, и да може да се запознае со нив.
Тој ја закажал таа седмична средба со тебе. Немој да пропуштиш да
се сретнеш со Него!
4. Како Бог ја покажал важноста на Својата света сабота?
Излез 20:8-11 . Помни го саботниот ден, за да го осветуваш.....
Господ го _________ и го освети саботниот ден.
Answer: ___________________________
Note: Во Излез 20:8-11 е запишана четвртата заповед од Божјиот
Закон. Вбројувајќи ја саботата како една од Неговите Десет заповеди,
Тој ја покажал нејзината
огромна важност. Во 10тиот стих таа е наречена
„сабота Господова, на
твојот Бог.“ Само четвртата заповед започнува со зборот „помни“,
укажувајќи на тоа дека Бог знаел дека луѓето ќе ја заборават.
Кршењето на Божјиот Закон е грев (1 Јованово 3:4). Но Исус умре за
да го спаси Својот народ од нивните гревови, односно од прекршокот
на Законот (Матеј 1:21).
5. За кои две драгоцени нешта Господ вели дека саботата е
знак?
Езекиел 20:12 . Им ги дадов и своите саботи, како знак меѓу Себе и

нив, нека знаат дека Јас Сум Господ Кој ги ________.
Излез 31:17 Таа нека е знак, засекогаш, меѓу Мене и Израелците. Па Господ за шест дни ги создаде небото и
земјата.
Answer: ___________________________
Note: Бог вели дека саботата е знак за Неговата моќ како Создател и Откупител. Во Откровение 14:6-14, Бог
дава три важни пораки кои треба да бидат објавени „на жителите на земјата: и на секоја народност и на секое
племе и јазик и народ.“ стих 6-ти. Првата порака е запишана во 7-иот стих: „Бојте се од Бога и подајте Му слава,
зашто дојде часот на Неговиот суд, и поклонете Му се на Оној, Кој го создал небото и земјата, морето и водните
извори.“ Овој апел за враќање на вистинското служење е извлечен токму од четвртата заповед: „Зашто во шест
денови Господ ги направи небото и земјата, морето и сè што е во нив, а во седмиот ден се одмори.“ Излез 20:11.
6. Кој ден го празнувал Исус?
Лука 4:16 . И дојде во Назарет, каде што беше пораснал; влезе во
саботен ден во синагогата, според Својот ______, и стана да чита.
Answer: ___________________________
Note: Исус е наш пример (1 Петрово 2:21) во сè, вклучувајќи го и
празнувањето на саботата, што всушност било Негов обичај. „Обичај“
е редовна навика. Христијаните треба да одат како што одеше Тој (1
Јованово 2:6).
7. Каков обичај имал
Павле кога е во

прашање саботата?
Дела 18:4 . А ________ ________ расправаше во синагогата и ги
убедуваше Јудејците и Грците.
Дела 17:2 И по својот обичај Павле влезе при нив и, три саботи
редум, расправаше со нив од Писмото.
Answer: ___________________________

Note: И Павле исто така имал обичај да ја празнува саботата.
8. Дали апостолите во саботен ден се среќавале и со
незнабошците?
Дела 13:42 . А кога (Евреите) излегуваа, (незнабошците) ги молеа
да им ги проповедаат овие зборови и во идната _______.
Answer: ___________________________
Note: Во една друга прилика, апостолите во саботен ден покрај
реката имале средба со група на незнабожечки жени, затоа што во
градот немало синагога
(Дела 16:13).
9. Дали Исус имал намера Неговиот народ да ја слави саботата
и по Неговата смрт на крстот?
Матеј 24:20 . Молете се вашето бегство да не биде во зима или во
_______.
Answer: ___________________________
Note: Исус го претскажал падот на Ерусалим, за кого што знаел
дека ќе се случи во 70-та година од нашата ера (околу 40 години
подоцна). Но Тој ги советувал да се молат за да не мора да бегаат од

освојувачите во саботен ден. Јасно е дека Исус очекувал од Своите да ја празнуваат саботата долго после
Неговата смрт.
10. Дали Библијата учи дека Божјиот народ во последното
време исто така ќе ја празнува Неговата сабота?
Откровение 12:17 . И змевот (ѓаволот) се разгневи на жената
(црквата) и отиде да војува против другите (остатокот) од нејзиното
семе (потомство), против оние, кои ги пазат Божјите __________ .
Откровение 14:12 Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божјите
заповеди.
Откровение 22:14 Блажени се оние, што ги исполнуваат заповедите
Негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во
градот низ портите.
Answer: ___________________________
Note: Горе наведените стихови очигледно се однесуваат на Божјата црква на последокот, и секој стих
поединечно јасно укажува на тоа дека Божјата црква на последокот ги држи Неговите заповеди, каде што секако
е вклучена и четвртата заповед, саботата.
11. Дали сите спасени на небото ќе ја празнуваат саботата?
Исаија 66:22, 23 . Зашто, како што новата небеса и новата земја,
што ќе ги создадам, ќе траат пред Мене - слово е Господово - така ќе
ви траат името и потомството..... Од сабота до сабота, _____ тело ќе
доаѓа за да се поклони пред Моето лице - говори Господ.
Answer: ___________________________
Note: Библијата вели дека сите спасени од сите векови заеднички
ќе ја празнуваат саботата на небо и на новата земја.
12. Дали можеме да
бидеме сигурни дека
денешниот седми ден во седмицата (сабота) е истата онаа
сабота што и Исус ја празнувал?
Лука 23:54-24:1 . А беше ден на подготовката (петок), и саботата
настапуваше. .... Потоа се вратија и приготвија мириси и миро; а во
саботата, _______, според заповедта. А во првиот ден на
седмицата, ..... дојдоа на гробот.
Answer: ___________________________
Note: Исус беше распнат во петокот (денот на подготовка), денот
пред саботата (Марко 15:42). Исус почивал во гробот во саботата
според заповедта (Лука 23:56), потоа воскреснал на првиот ден - денот после саботата (Марко 16:1-6).
Христијаните ширум светот сеуште го слават тој ден како ден на воскресение (Велигден). Библијата јасно
покажува дека саботата е денот после петок а пред недела. Лесно е да го лоцираме тој ден на било кој
календар. (Види го додатокот со наслов „Што вели речникот„ и Зарем
календарот не е променет?“)
13. Дали Бог дозволува некој да го промени Неговиот свет ден?
Пословици 30:5, 6 . Секое Божјо слово е испитано, ..... Не _________
им ништо на Неговите зборови, за да не те изобличи и да не те смета
лажлив.
Answer: ___________________________
Note: Непосредно пред Бог да ги објави Десетте заповеди, онака
како што се запишани во Второзаконие 5-та глава, Тоj свечено
предупредил дека никој не смее да „додава“ ниту пак да „одзема“ од

нив (Второзаконие 4:2). Напротив, заповедите требало да се почитуваат прецизно како што Бог ги дал. Бог ја
благословил Својата сабота (Излез 20:11), а кога Тој благословува нешто, тоа е благословено засекогаш (1
Летописи 17:27). Господ вели: „Нема да го нарушам Мојот Завет и не ќе го одречам Моето ветување.“ Псалм
89:34. Заблудени луѓе признаваат дека ја промениле Божјата света сабота во недела. Но Бог нема да прифати
човечки науки, Тој ни ја дал Библијата да биде наш водич.
14. Кога започнува и завршува саботата?
Левит 23:32 . Од вечер до _____ - празнувајте ја вашата сабота.
Марко 1:32 А приквечер, кога заоѓаше сонцето.
Answer: ___________________________
Note: Саботата започнува со зајдисонце во петок а завршува со
зајдисонце во сабота.

сабота _________, на твојот Бог.

15. Кој ден е Господов ден во
Откровение 1:10?
Излез 20:10 . А седмиот ден е

Исаија 58:13 Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува
желбите на твоето срце во светиот Мој ден.
Марко 2:28 Така, Човечкиот Син е Господар и на саботата.”
Answer: ___________________________
Note: И во Стариот и во Новиот завет, Бог саботата ја нарекува Господов ден. Тој исто така им заповеда на
луѓето и ги предупредува да не учинат грев со тоа што ќе ја прекршат саботата (Исаија 58:1, 13). Господ објавува
дека Неговата света сабота е за сите (Исаија 56:2-7). Библијата никогаш неделата не ја ословува како Господов
ден. Таа е едноставно еден од шесте работни дена од седмицата
(Езекиел 46:1). Тоа било така од секогаш.
16. Каков благослов ни е ветен во четвртата заповед?
Матеј 11:28 . Дојдете при Мене сите, кои се трудите и сте
обременети, и Јас ќе ви дадам ______.
Излез 33:14 Јас лично ќе тргнам со тебе - одговори Господ - и ќе ти
обезбедам одмор.
Евреите 4:5 Нема да влезат во Мојата починка.
Answer:
___________________________
Note: Секоја од Десетте заповеди има свое духовно значење. Некои
легалистички христијани се фокусираат на словото на Законот и го
запоставуваат духот на Законот. Исус сака да ги имаме и двете за да
одржуваме рамнотежа (Матеј 5:21, 22, 27, 28). Библијата често го користи
терминот „одмор„ укажувајќи на спасението. Евреите 4:1, 4, 9, 10 ни вели дека
оние кои вистински ќе влезат во „починката“ на обратувањето и кои пребиваат
во Христа ќе ја празнуваат саботата како симбол на христијанска починка.
17. Бидејќи Исус ја дал саботата како знак за Неговата моќ да создава и посветува, дали би сакал да
започнеш да ги примаш благословите од Неговиот свет ден славејќи го во Негова чест.
.
Answer: ___________________________

Славното-царство
Откако Соломон бил поставен како нов цар на Израел, Господ му се
јавил на сон и му рекол: „Барај што да ти дадам.“ 1 Цареви 3:5. Младиот
цар можел да побара пари, слава, долг живот, но тој не го сторил тоа.
Наместо тоа, побарал мудрост за да може праведно да управува со
Божјиот народ. Како одговор на неговата понизна и искрена молитва,
Господ му дал на Соломон огромна мудрост и проникливост надминувајќи ги сите луѓе. Згора на тоа Господ го благословил и со
слава, богатство и долг живот.
За време на Соломоновото владеење, Израел уживал невиден мир и
напредок. Во негово време драгоцените метали биле толку многу
застапени во Ерусалим што среброто станало секојдневие исто како и
камењата (1 Цареви 10:27). Како додаток на величествениот храм од
мермер и злато што Соломон го изградил за Бога, изградил и луксузна
палата со двор, како и цели градови за да ги вдоми своите коњаници.
Раскошни цветни градини со ретки видови на дрвја го разубавувале секој
град. Монарси, благородници и царски семејства доаѓале од сите страни
на светот да го посетат неговото царство и да донесат подароци. Тие
копнееле да ја слушнат проникливата мудрост што Бог ја всадил во
срцето на Соломон (1 Цареви 10:24).
Една од многуте царски посетители била и богатата и преубава царица од една далечна земја Сава. Таа од прва
рака сакала да се увери дали извештаите за израелскиот цар биле вистинити. Царицата од Сава го испробала
Соломона со многу тешки прашања, и била запрепастена од неговите брилијантни одговори. Насекаде каде што
ќе погледнела била просто воодушевена. Но дури и Израел во својот зенит бил ништо во споредба со славното
царство што Господ го подготвил за вас!

1. Што им ветил Исус на своите?
Јован 14:2 . Во Домот на Мојот Татко има многу живеалишта; .....
Одам да ви приготвам _____.
Answer: ___________________________
2. Што знаеме за
местото што Исус ни го
подготвува?
Исаија 65:17 . Зашто,
еве, Јас создавам _____
небеса и нова земја.
Евреите 11:16 Зашто им приготвил град.
Матеј 5:5 Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата!
Исаија 65:21 Ќе градат куќи и ќе живеат во нив.
Answer: ___________________________
Note: Звучи неверојатно! Бог за својот народ подготвил ново небо, нова земја и нов свет град. Праведните ќе ги
наследат славните живеалишта во градот изграден од Исуса (Јован 14:2), и плус прекрасен дом во природа на
новата земја што самите ќе си го изградат (Исаија 65:21).
3. Што друго знаеме за светиот град?
Откровение 21:16 . Градот пак лежи _________, ...... И го измери
градот со трската: дванаесет илјади стадии; нејзиниот должина и
широчина и височина беа еднакви.
Откровение 21:2 Тогаш јас, Јован, го видов Светиот Град - Новиот
Ерусалим, како слегува од небо, од Бога.
Откровение 21:10, 12 И ми го покажа светиот град Ерусалим, како
слегува од небото од Бога, .... Имаше голем и висок ѕид со
дванаесет порти.
Откровение 21:18 Нејзиниот ѕид беше изграден од јаспис.
Откровение 21:21 Градската улица беше од чисто злато.
Answer: ___________________________
Note: Светиот град е читириаголен, и неговата должина изнесува 12 000 стадии, или околу 2400 километри. Ќе
слезе од небото и ќе се спушти на новата земја онаму каде што денес се наоѓа Маслинската Гора (Захарија
14:4). Секоја од неговите 12 порти е направена од по еден бисер (Откровение 21:21), а ѕидовите на градот што
се изградени од јаспис се широки 144 лакти (Откровение 21:17) или
околу 66 метри.
4. Што ни кажува Библијата за снабденоста на градот со вода и
храна?
Откровение 22:1 . И ми покажа чиста ____ со вода на животот.
Откровение 22:2 Среде нејзината улица и од двете страни на
реката: дрвото на животот, кое раѓа дванаесет плодови, кое секој
месец го дава својот плод; а лисјата на дрвото се за исцелување на
народите.
Answer: ___________________________
Note: Неисцрпна, чиста речна вода истекува од Божјиот трон, а
дрвото на животот секој месец дава различни плодови. Ова прекрасно овошје и лисјата од дрвото се како
противотров за смртта и го продолжуваат вечниот живот. Згора на тоа, Божјите светии ќе одгледуваат сопствена

храна во своите сопствени градини (Исаија 65:21). Исхраната на Божјиот народ ќе биде истата онаа што
постоеше уште пред појавата на гревот - овошје, зрнеста храна и орашести производи (Битие 1:29, 31). Вкусот на
храната ќе биде неописливо сладок, а хранливата вредност совршена.
5. Каква разлика посоти помеѓу животот на небото и овој живот
овде на земјата?
Исаија 35:5 . Очите на _________ ќе прогледаат.
Исаија 35:5 Ушите на глувите ќе се отворат.
Исаија 35:6 Тогаш хромиот ќе скока како елен, јазикот на немиот ќе
воскликнува.
Исаија 65:25 Тие (животните) нема да причинуваат зло и штета.
Исаија 11:6 Тогаш волк ќе живее со јагне, .... и мало дете ќе ги води.
Исаија 33:24 И ниеден од жителите нема да каже: болен сум.
Откровение 21:4 И смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач.
Answer: ___________________________
6. Какво тело ќе имаат светите?
Филипјаните 3:20, 21 . Го очекуваме Спасителот, Господа Исуса
Христа, Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со
Неговото _______ тело.
Answer: ___________________________
7. Дали Исусовото тело
е вистинско, или пак Тој
е дух?
Лука 24:39 . Погледајте
ги Моите раце и Моите
нозе - Јас Сум Истиот!
Допрете Ме и видете, зашто духот нема ____ и коски, а како што
гледате Јас имам.
Answer: ___________________________
Note: Исусовото тело после Неговото воскресение било вистинско,
од месо и коски кои можат да се допрат и да се почувствуваат. На
почетокот учениците мислеле дека Тој е дух кога одеднаш им се појавил, но откако го почувствувале и го виделе
како јаде (Лука 24:40-43), знаеле дека Тој е вистински. Четириесет дена подоцна, Исус ги извел во Витанија и се
вознел на небото (Лука 24:50, 51). Ангелите кои им се јавиле на учениците им се обратиле со зборовите: „Мажи,
Галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус (од месо и коски) .....ќе дојде така, како што Го видовте
да оди во небо.“ Дела 1:11. Од Неговото отелотворување, Исус засекогаш е поврзан со човечката раса, а
истовремено е и божество.
8. Какво друго охрабрувачко ветување има?
Дела 3:20, 21 . И да Го испрати Претскажаниот за вас Исуса Христа,
Кого небото треба да Го прими до времето, кога ќе биде _________
сè.
Answer: ___________________________
Note: Слава на Бога, секое славно нешто што било изгубено со
влегувањето на гревот ќе биде обновено во новото Господово
царство. Сите луѓе таму вистински ќе сакаат, ќе веруваат и ќе се
подржуваат меѓусебно. Како резултат на сето ова, нема повеќе да
има насилства (Исаија 60:18), нема повеќе да има предавства,
обесчестување, нелојалност, нечесност, опаѓање, несигурност,

депресија, опасност, разочарување или пак скршени срца. Таму ќе има радосно, среќно, исполнето и
преизобилно живеење за вечност.
9. Дали тажните и болни сеќавања од овој живот ќе им
создаваат проблеми на луѓето на небесата?
Исаија 65:17 . Поранешните веќе __ ќе се спомнуваат, ниту ќе ви
доаѓаат на ум.
Answer: ___________________________
Note: Зборовите „доаѓаат на ум“ подобро можат да се преведат како
„да навлезат во срцето.“ Бог овде ветува дека жалостите од оваа
земја нема да донесат жалости кај Неговите светии на небесата.
10. Дали луѓето ќе се
препознаат меѓусебно
во новото Господово царство?
1 Коринтјаните 13:12 . Тогаш ќе _____ целосно, како што и јас бев
самиот наполно познат.
Answer: ___________________________
Note: Ние со сигурност ќе се препознаеме меѓусебно според нашата
изглед, нашиот од, манири, говор итн. Нашите способности на
препознавање ќе се развиваат уште повеќе на небо. Небото ќе
претставува едно целосно и извонредно семејно повторно
обединување.
11. Кои други возбудливи ветувања ни ги дава Бог во врска со
Неговото идно царство?
Исаија 35:10 . Ќе се враќаат искупениците Господови. Ќе дојдат во
Сион воскликнувајќи од _______.
Псалм 16:11 Блаженства за секого.
Захарија8:5 А градските улици ќе се исполнат со момчиња и
девојчиња, кои ќе играат по неговите улици.
Исаија 40:31 Трчаат и не постануваат, одат и не се уморуваат.
Исаија 40:31 Им растат крилја како на орлите.
Answer: ___________________________
Note: Светите ќе имаат можност да летаат како ангели со брзина поголема од брзината на светлината. Бидејќи
тие стануваа наследници на сè (Откровение 21:7), ќе можат да ги посетуваат другите светови, а тоа ќе го прават
за неколку мига. Според Библијата, Бог ги создал и останатите
непаднати светови (Јов 1:6; Евреите 1:2; 11:3).
12. Дали можеме со зборови адекватно да го опишеме
Господовото ново царство?
1 Коринтјаните 2:9 . Што окото не виде, што увото не чу, што во
човечкото _____ не дојде, тоа Бог го приготви за оние, кои Го љубат.
Answer: ___________________________
Note: Вие и јас во нашава денешна состојба не сме во можност ниту
да замислиме какви прекрасни нешта подготвува Бог за Своите чеда.
Не постојат зборови, мисли, дури и соништа што вистински можат да
ги отсликаат неверојатните блаженства на небото. Без оглед на
страдањата на оваа земја, нашето присуство на небесата далеку ќе
ги надмине сите земски искушенија (Римјаните 8:18).

13. Која е најголемата награда во новото Господово царство?
Откровение 21:3 . И Тој ќе ______ со нив.
Answer: ___________________________
Note: Верувајте и стојте во стравопочит! Бог ќе живее со Својот
народ на новата земја. Навистина ништо не би можело да се спореди
со една ваква мисла.
14. Што е тоа што ќе ги
исклучи луѓето од
Господовото царство?
Откровение 21:27 . И во
него нема да влезе ништо _________.
Откровение 21:7 Кој победува, ќе наследи сè.
Answer: ___________________________
Note: Гревот е она што онечистува и не смее да се дозволи негово
постоење на небото, во спротивно бунтот може да почне одново.
(Види го додатокот со наслов „Господовото царство.“)
15. Што можам да сторам со гревот?
1 Јованово 1:9 . Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и
праведен: да ни ги прости гревовите и да нè ________ од секоја
неправда.
Answer: ___________________________
Note: Ако побарам од Исуса да ми ги прости гревовите, Тој ми ги
простува и ме очистува од секаков грев и со тоа станувам Негово
дете.
16. Која според Исус е
формулата за успех и
во овој и во наредниот живот?
Матеј 6:33 . Но, барајте го првин __________ Божјо и Неговата
правда, и сè тоа ќе ви се додаде.
Answer: ___________________________
Note: Ова е токму она што Соломон го побарал кога Господ го
прашал: „Што бараш?“ Тој најпрво помислил на Божјото царство и
Неговата праведност. А за возврат, следувале благословите на
славното царство. Ова може и нам да ни се случи ако најнапред го
бараме Божјото царство.
17. Препознавајќи дека Бог има целосна контрола над земските
случувања, сакате ли да му дозволите да има контрола и над
вашите животи?
.
Answer: ___________________________

Гатачката-од-Ен-дор

Царот Саул го губел разумот и треперел од страв. Се собрала целата
Филистејска армија да ги нападне многу помалите и послаби трупи на
Израел. Саул низ плач велел: „Само да беше Самуил овде, тој ќе ми
кажеше што да правам.“ Но големиот Израелев пророк веќе неколку
години како беше починат.
Остарениот цар очајно се обидувал да пронајде некаков совет од другите
пророци и свештеници, но Господ не сакал да зборува со него. Во својата
младост Саул бил близу до Бога. Но откако седнал на престолот, станал
суров и се бунтувал против Божјото Слово. Во еден случај убил дури
цело село со свештеници. Царот Саул упорно одбивал да го слуша
Господа, и сега кога се нашол во нужда, Бог не му понудил одговор.
„Затоа Саул им рече на своите слуги: Побарајте ми жена која повикува
духови, за да одам кај неа и да ја прашам.“ 1 Самуил 28:7. Господ јасно
им заповедал на Своите слуги никогаш да не се консултираат со вражач
или медиум (Левит 19:31; 20:27), но Саул во оваа ситуација воопшто не
покажал почит кон оваа имплицитна Господова заповед.
Откако била најдена една жена во Ен-Дор која тврдела дека може да
стапи во контакт со мртвите, царот се престорил и отишол да се види со
неа. Тој и рекол: „Доведи ми го Самуил.“ Вражачката започнала со практикување на своите магии се додека не се
појавило привидение кое тврдело дека е пророкот Самуил и му пренело крајно безнадежна вест. Му прорекло
дека тој и неговите три сина ќе загинат во битката наредниот ден.
Наредниот ден Сауловите синови биле погубени од Филистејците, а подоцна ранетиот и обесхрабрен цар
паднал врз својот меч и си го одзел животот (1 Самуил 31:2-4). Кој зборувал преку вражалката, воскреснатиот
Божји пророк или пак маскираниот ѓавол?

1. Дали привидението што го видел Саул, бил всушност
пророкот Самуил?
1 Цареви 22:22 . Тој одговори: ‘Ќе излезам и ќе бидам ______ ____
во устите на сите негови пророци.’
Откровение 16:14 Имено, тоа се демонски духови, кои прават чуда.
Answer: ___________________________
2. Дали мртвите се
враќаат назад за да
разговараат или да ги
прогонуваат живите?
Јов 14:21 . Му ги почитуваат децата - за тоа ништо не ______; ако се
презрени не размислува за тоа.
Проповедник 9:5, 6, 10 Мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе
награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема:
нивната љубов и нивната омраза и зависта, и веќе немаат учество
во нешто што станува под сонцето (во овој живот). ..... Зашто нема ни
дела, ни умување, ни сознавање, ни мудрост во Подземјето (гробот)
во кое одиш.
Answer: ___________________________
Note: Не! Библијата е јасна. Мртвиот не прави ништо ниту пак знае нешто за она што се случува на земјата.
Псалм 115:17 Не, мртвите не Го фалат Господа.
Псалм 6:5 Зашто во смртта не спомнуваат за Тебе.
Јов 7:10 Никогаш веќе не се враќа во својот дом.
Исаија 38:18 Смртта не Те фали.
Псалм 146:4 Пропаѓаат сите негови мисли.

3. Според Откровението, кој ги има клучевите на смртта?
Откровение 1:18 . И _______, и умрев, и ете, Жив Сум во сите
векови. .... И ги имам клучевите на Подземјето и смртта.
Answer: ___________________________
Note: Библијата е јасна. Само Исус ги има клучевите на смртта.
Треба во Неговата Реч да ги побараме одговорите на нашите
прашања за смртта.
4. Како Господ го
создал човекот на
почетокот?
Битие 2:7 . Господ, Бог, го обликува човекот од земниот ____ и
му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана жива
душа.
Answer: ___________________________
Note: При создавањето се случиле две нешта: (1) Господ го
обликувал човекот од земниот прав, и (2) Тој му дувнал здив
животен во неговите ноздри. Така човекот станал жива душа.
5. Што се случува при смртта?
Проповедник 12:7 . И се врати правот во земјата како што дојде
од неа; а _____ се врати при Бога, Кој го даде.
Answer: ___________________________
Note: Она што се случува при смртта е обратното од она што се
случило при создавањето. Телото се враќа во прав а духот,
односно здивот, се враќа кај Бога кој го дал. Библијата јасно учи
дека „духот“ што се враќа кај Бога е едноставно животниот здив,
што Бог му го вдахнал на човекот на почетокот (Јаков 2:26; Јов
27:3; Јов 33:4). Во Псалм 104:29, 30 се вели: „Ако им го одземеш
здивот, умираат и пак се враќаат во прав. Го испраќаш Својот
дух (здив), пак се создаваат.“
6. Каде одат мртвите кога умираат?
Јов 21:32 . Го спроведуваат до ________ и во гробот свој
останува тој.
Јован 5:28, 29 Сите, кои се во гробовите, ќе го чујат Неговиот
глас и ќе излезат од нив.
Answer: ___________________________

или пресуда.

Note: Мртвите, праведни и неправедни, се во своите гробови и
ќе го слушнат Исусовиот глас кој ги повикува да излезат од
гробовите за да ја
примат својата награда

7. Библијата јасно вели дека царот Давид е спасен. Дали тој
сега се наоѓа на небото?
Дела 2:34 . Зашто Давид __ __ ________ на небесата.
Дела 2:29 Мажи, браќа! Можам да ви речам слободно за
патријархот Давид, дека умре и беше погребан и дека неговиот
гроб е при нас до денешен ден.

Answer: ___________________________
Note: Не! Апостол Петар јасно цитира дека Давид е мртов и закопан - а не е жив на небото. Освен тоа, во
Евреите 11:32-40 јасно стои запишано дека верните од сите векови сеуште ја немаат примено наградата,
туку дека сите заедно ќе бидат наградени (стихови 39, 40).
8. Но зарем не е вистина дека душата е бесмртна и дека само
телото умира?
Езекиел 18:4 . Која душа греши, таа ќе _____.
Јов 4:17 Зар некој смртник е поправеден од Бога?
1 Тимотеј 6:15, 16 Цар над царевите и Господар над господарите;
Кој единствено има бесмртност.
Answer: ___________________________
Note: Ние сме души, а душите умираат. Човекот е смртник. Само
Господ е бесмртен. Широко распространетото учење за
бесмртноста на душата не може да се најде во Библијата. Ова учење е човечка измислица.
9. Кога на праведните ќе им биде дадена бесмртност?
1 Коринтјаните 15:51-53 . Сите ќе се измениме, во еден миг, во
миг на окото, при гласот на последната _____: имено трубата ќе
затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, ..... зашто треба
ова распадливото да се облече во нераспадливо.
1 Солунјаните 4:16 Зашто Самиот Господ на заповед, при глас на
архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во
Христа ќе воскреснат прво.
Answer: ___________________________
Note: Да, праведните ќе добијат бесмртност при воскресението.
Неправедните никогаш нема да добијат.
10. Како Библијата често ја опишува смртта?
Јован 11:11, 14 . Нашиот пријател Лазар ________; ..... Лазар
умре.
Матеј 27:52 А гробовите се отворија, и воскреснаа многу тела на
упокоени свети.
2 Самуил 7:12 Кога ти ќе починеш при своите татковци.
1 Солунјаните 4:14 Така и оние кои се упокоиле во Исус, Бог ќе ги
земе со Него.

Answer: ___________________________
Note: Библијата често ја опишува смртта како сон. Смртта е
состојба на целосна бесвесност, каде што 15 минути или 1000
години се чинат исто. Мртвите едноставно „спијат“ во своите
гробови се до воскресението, кога сите ќе бидат воскреснати од
Исуса. Учењето дека духовите на умрените се небесни ангели,
или пак некакви битија во облик на духови со кои што може да
се контактира, е без основа во Библијата.
11. Бидејќи вражалците, вештерките и гледачите не можат да

контактираат со мртвите, тогаш со кого всушност контактираат?
Откровение 16:14 . Имено, тоа се демонски духови, кои прават ______.
Answer: ___________________________
Note: Небесните ангели се нарекуваат „службени духови“ (Евреите 1:14) кои им помагаат на луѓето.
Ангелите пак кои беа исфрлени од небото заедно со сатаната (Откровение 12:7-9) се исто така духови зли духови кои ги мамат луѓето правејќи чуда (Откровение 16:13, 14). Тие се користат „со секаква сила, и
со чудесни знаци и со лажни чуда“ (2 Солунјаните 2:9), а го можат дури и следново: „и оган симнуваше од
небото на земјата пред луѓето“ (Откровение 13:13). Кога вражалците тврдат дека контактираат со
духовите на умрените, тие во суштина имаат контакт со паднатите сатански ангели (Исаија 8:19, 20).
12. Зошто сатаната сака да веруваме дека духовите на умрените
се навистина живи?
Матеј 24:24, 25 . Зашто ќе се појават лажни христоси и лажни
пророци, па ќе прават големи знаци и чуда, за да ги _________,
ако е можно, и избраните. Ете, ви реков однапред!
Answer: ___________________________
Note: Првата лага што сатаната му ја кажал на човештвото била:
„Навистина, не ќе умрете!“ Битие 3:4. Тој сака луѓето да веруваат
дека духовите на умрените се живи за да неговите ангели можат
да се прикажуваат како светци, пророци и праведни водачи кои
умреле и за да самиот тој може да се прикаже како ангел на
светлината (2 Коринтјаните 11:13-15). На тој начин може да заблудува милиони луѓе. Користењето на овие
зли духови се нарекува „спиритизам“. Тој се базира на следниве две работи: (1) мртвите се живи, и (2)
тие можат да контактираат со вас, или пак вие со нив. Ова е едно од најопасните сатански учења. Но и
покрај тоа денес скоро целиот свет верува така. Вражалката од Ен-Дор не го повикала Самуил, туку
видела зол ангел кој се претставувал како Самуил.
13. Колку ефективно ќе биде користењето на сатаната на овие
зли духови во последните денови?
Откровение 18:23 . Со твоите вражања беа измамени _____
народи.
Откровение 18:2 Падна, падна големиот Вавилон, и стана
демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови.
Откровение 12:9 Старата змија, наречена ѓавол и сатана, која го
заведува целиот свет.
Answer: ___________________________
Note: Со чудата (волшебствата) што сатаната, ќе ги прави преку своите зли ангели, тој ќе го заведе скоро
целиот свет.
14. Како Бог гледа на ваквите чуда на злите ангели?
Левит 20:27 . Маж или жена кои, меѓу вас, ....ќе _______, нека
бидат казнети со смрт.
1 Тимотеј 4:1 Некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат
измамливи духови и ѓаволски учења.
Ефесјаните 5:11 И не бидете соучесници во бесплодните дела на
темнината.

слични на овие.

Галатјаните 5:19-21 А делата на телото се познати; тоа се:
блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање,
непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори,
кривоверства; зависти, убиства, пијанства, срамни гозби, и

Откровение 21:8 На вражалците, .... нивниот дел им е во езерото, кое гори со оган и сулфур; тоа е втората
смрт.
Answer: ___________________________
Note: Во времето на Мојсеј, Бог заповедал сите вражачи да се усмртат. Денес Тој инсистира дека
вражањето е дело на телото, нешто за што луѓето ќе бидат уништени. Тој предупредува дека кога се
бафтаме со вражачи ја напуштаме верата, а уште ни кажува и тоа дека сите вражачи ќе умрат со втората
смрт во огненото езеро.
15. Која славна сила му ја нуди Господ на Својот народ?
Филипјаните 3:10 . За да Го познавам Него, и силата на
Неговото ___________.
Answer: ___________________________
Note: Исус ни нуди сила за да живееме праведно, а тоа е истата
онаа сила што Го дигна од мртвите. Неверојатно! Како можеме
да не успееме со една таква неверојатна сила, која ни се дава и
која не нè чини ништо? Исус, заради тоа што не сака, сериозно
нè предупредува да се држиме настрана од чудотворната сила
на злите ангели и ни нуди божествени чуда кои се потребни за
да нè подготват за Неговото царство (Филипјаните 1:16).
16. Дали би сакал да ја прифатиш Христовата понуда која ќе ти
ја даде силата на воскресение во твојот живот?
.
Answer: ___________________________

Пеплосани-градови
Aврам знаел дека неговиот внук прави голема грешка кога Лот одлучил
со своето семејство да се пресели во Содом. Градовите во Јорданската
долина биле убави и раскошни, но исто така и многу расипани. „А
жителите на Содом беа многу зли и грешни пред Господа.“ Битие 13:13.
Конечно, Господ одлучил да ги уништи овие грешни градови заради
нивните ужаси, но најнапред пратил два ангели во Содом за да го спасат
Лот и неговото семејство.
Пред да влезат во Содом, овие ангели зеле облик на двајца патници. Лот
ги забележал овие двајца симпатични странци веднаш откако тие влегле
преку градските порти, и знаејќи дека улиците на злобниот град биле
далеку од безбедни посебно ноќе, тој ги натерал да најдат засолниште
во неговиот дом. Но злобните луѓе набљудувале, и таа вечер се собрале
покрај вратата на Лотовата куќа и инсистирале да ги изнесе надвор
гостите за да ги злоставуваат. Лот залудно се обидел да преговара со
перверзната толпа насобрана пред неговата врата. Нивната демонска
опседнатост уште повеќе се интензивирала, така што почнале да му се
закануваат и на самиот Лот! Во овој момент, ангелите не можеле повеќе
да го кријат својот вистински идентитет. Го повлекле Лот внатре на
сигурно и ја удриле толпата луѓе со слепило.
Рано изутрината, ангелите им рекле на Лот и на неговото семејство: „Бегај, за да го спасиш животот! Не се
обѕрнувај, ниту запирај некаде во рамницата, за да не загинеш!” Битие 19:17 „Господ истури сулфурен оган од
небото на Содом и Гомор.“ Битие 19:24. Биле поштедени само Лот и неговите немажени ќерки, зашто неговата
жена копнежливо го свртела погледот наназад кон Содом и се претворила во столб од сол. Божјата реч ни
кажува дека во последните денови, состојбата во светот ќе наликува на онаа во Содом - а исто така и казната!

1. Кои два града се дадени како пример за уништувањето на
злите?
2 Петрово 2:6 . Ги осуди на пропаст градовите _______ и Гомор и ги
претвори во пепел, и ги постави за пример на идните безбожници.
Answer: ___________________________
Note: Господ ги уништил тие два града со вечен оган - истиот оган
со кој ќе ги уништи злите во пеколот.
2. Кога злите ќе бидат
уништени во пеколниот
оган?
Јован 12:48 . Словото - што го изговорив - тоа ќе му суди во _______
___.
2 Петрово 2:9 Господ знае како ...... неправедните да ги запази за
казнување до денот на судот.
Матеј 13:40-42 Така ќе биде и на свршетокот на векот. Синот
Човечки ќе ги испрати Своите ангели, кои ќе ги соберат ..... оние, кои
вршат беззаконие, и ќе ги фрлат во огнена печка.
Answer: ___________________________
Note: Во горенаведените текстови, Библијата јасно кажува дека злите ќе бидат фрлени во оган на денот на
судот на крајот од овој свет - a не тогаш кога умираат.Ова очигледно значи дека сега сè уште никој не се наоѓа во
пеколот. Единствено фер судење е доколку никој не биде казнет сè додека за неговиот случај не биде решено на
судот. Луѓето се наградуваат или казнуваат при второто Христово доаѓање, никако порано (Откровение 22:12).

3. Ако злите кои умреле сеуште не се во пеколот, тогаш каде
се?
Јован 5:28, 29 . Доаѓа час во кој сите, кои се во _________, ќе го
чујат Неговиот глас и ќе излезат од нив, ....... кои правеле зло, ќе
воскреснат за осудување.
Јов 21:30, 32 Нечесниот е поштеден во денот на гибелта ...... А кога
на крај ќе го однесат на гробишта, поставуваат стража на неговата
гробница.
Answer: ___________________________
Note: Библијата со сигурност ни вели дека мртвите зли се чуваат во
гробовите сè до денот на воскресението, до самиот крај на светот. Тогаш ќе го слушнат Христовиот глас и ќе
излезат од гробовите, а не од пеколот.
4. Која е наградата, односно казната за грев?
Римјаните 6:23 . Зашто ______ е плата за грев, но благодатниот
Божји дар е - вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ.
Answer: ___________________________
Note: Казната за грев не е вечен живот во пеколот, туку сосема
спротивното - смрт. Сите ние умираме со првата смрт (Евреите 9:27),
но Библијата вели дека смртта со која ќе умрат злите во пеколот е
втората смрт (Откровение 21:8). Од првата смрт, сите ќе воскреснат
за да примат казна или награда; меѓутоа од втората смрт нема
воскресение. Таа е крај. Доколку казната за грев е вечно мачење во
пеколот, тогаш Исус не ја платил казната.
5. Кои се единствените две опции за секој човек?
Јован 3:16 . Та секој, кој верува во Него, да не _______, туку да има
вечен живот.
Answer: ___________________________
Note: Концептите за пекол и чистилиште не можат да се најдат во
Библијата. Библијата учи за две опции - вечен живот или вечна смрт
(Второзаконие 30:15).
6. Што ќе се случи со
злите во пеколот?
Псалм 37:10, 20 . Уште
малку и ќе го снема безбожникот ..... А безбожниците ќе пропаднат,
..... ќе _________ како дим.
Малахија 4:1, 3 Доаѓа ден вжарен како печка .... оние, кои
постапуваат нечесно, ќе бидат како слама, и ќе ги изгори денот оние
што иде .... и ќе ги газите нечестивите, оти тие ќе бидат прав под
стапалата на нозете ваши.
Answer:
______________________
_____
Note: Злите во пеколот ќе се претворат во чад. Од нив ќе остане
само пепел.
7. Каде ќе биде лоциран пеколот?
Откровение 20:9 . И излегоа на _______ ширина, и го опкружија
логорот на светите и возљубениот град; и слезе оган од небото, од
Бога, и ги проголта.

2 Петрово 3:10 Вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа.
Answer: ___________________________
Note: Пеколот ќе биде овде на Земјата, токму Земјата ќе биде таа што ќе изгори.
8. Дали ѓаволот ќе биде оној кој ќе биде одговорен за пеколот?
Откровение 20:10 . А ѓаволот, кој ги заблудуваше, беше _______ во
огненото и сулфурното езеро.
Answer: ___________________________
Note: Не! Далеку од тоа, и тој самиот ќе биде фрлен во огнот. Тој
конечно ќе биде претворен „во пепел на земјата“, а Господ вели за
сатаната: „Те снема засекогаш!“ Езекиел 28:18, 19.
9. Дали пеколниот оган
некогаш ќе згасне?
Исаија 47:14 . Не ќе
остане ни ______, за да се огрее некој, ни огниште, да поседи покрај
него!
Answer: ___________________________
Note: Откако гревот, грешниците и сè што е на Земјата ќе биде
уништено, огнот ќе згасне. Нема вечно да гори. Со вечното мачење
во пеколниот оган нема да биде можно воопшто некогаш да се
ослободиме од гревот. Божји план е гревот да се изолира и уништи, а
не да се овековечува. Во Откровение 21:5 се вели: „Ете, правам с è
ново.“
10. Дали и душата и телото ќе бидат уништени во пеколот?
Матеј 10:28 . И не бојте се од оние кои го убиваат телото, а душата
не можат да ја убијат. Туку бојте се повеќе од Оној, Кој може да ги
погуби и ______ и ______ во пеколот.
Answer: ___________________________
Note: Мнозина веруваат дека душата никогаш не умира, но Бог два
пати вели: „Која душа греши, таа ќе умре.“ Езекиел 18:4, 20. Значи
според Библијата, злите ќе бидат уништени во пеколот - и душата и
телото.
11. За кого е приготвен
пеколниот оган?
Матеј 25:41 . Одете си од Мене, проклети, во вечниот оган,
приготвен за ________ и за неговите ангели!
Answer: ___________________________
Note: Целта на огнот е да биде уништен сатаната, неговите зли
ангели и гревот. Ако одбијам да се оттргнам од злото на гревот, ќе
морам да бидам уништен заедно со него, затоа што ако гревот не
биде уништен, повторно ќе ја загади вселената.

12. Како Библијата го нарекува Божјото уништување на злите?
Исаија 28:21 . Господ ..... ќе се разгневи, ...... за да го изврши делото
Свое, необично дело, и да ја заврши работата Своја, Своја ______
работа.
Answer: ___________________________
Note: Господ не може да си замисли да ги уништи оние што толку ги
сака. „Господ не ..... сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до
покајание.“ 2 Петрово 3:9. Тој постојано повторува: „И така, обратете
се од својот лош пат! Зошто да умрете.“ Езекиел 33:11.
Уништувањето на луѓе му е толку страно на Бога што пеколниот оган
е наречен „необично дело“. Господ превзема сè што може во Својата
желба да спаси. Пред уништувањето, секој од злите ќе признае дека Бог е фер (Римјаните 14:11).
13. Дали библискиот израз „неизгорлив оган“ упатува на тоа
дека огнот никогаш нема да згасне?
Матеј 3:12 . Лопатата е во Неговата рака, и ќе го очисти Своето
гумно, и ќе го собере Своето жито во житницата; а плевата ќе ја
_______ со неизгорлив оган.”
Answer: ___________________________
Note: Не! Неизгорлив оган не може да се угасне . Но и покрај тоа,
откако сè ќе изгори, огнот самиот згаснува. Како на пример, во
Еремија 17:27 можеме да прочитаме предупредување во кое Господ
го предупредува Својот народ доколку е неверен, Тој ќе потпали оган
во Ерусалим кој „не ќе угасне“. Библијата тврди дека ова пророштво е
веќе исполнето. „Го изгореа Божјиот Дом и го соборија ерусалимскиот ѕид, и ги уништија сите негови
скапоцености. .... За да се исполни словото што Господ го рече преку Еремиевата уста.“ 2 Летописи 36:19, 21.
Таквиот оган не можел да се угасне сè додека не изгори сè; за да потоа згасне. Денес таквиот оган не гори, иако
Библијата го нарекува „неизгорлив“.
14. Зарем изразот „вечен оган“ не значи „бескраен“?
Јуда 1:7 . Како што Содом и Гомор ....... стојат како пример, трпејќи
ја казната на _______ оган.
Answer: ___________________________
Note: Мораме да и дозволиме на Библијата самата да се објасни.
Во овој стих можеме да видиме дека Содом и Гомор биле уништени
со вечен оган како пример за пеколниот оган, но во тие градови
денес не гори никаков оган. Тие биле претворени во пепел (2
Петрово 2:6), а тоа е резултатот на вечниот оган. Тој е вечен по
своите последици. (Погледни го додатокот со наслов „Богатиот човек
и Лазар.“)
15. Кога во Откровение 20:10 се цитира дека злите ќе бидат
мачени „во век и веков“, зарем тоа не укажува на вечни
времиња?
Јона 2:6 . Околу мене беа _________ земните лостови.
Answer: ___________________________
Note: Не. Јона бил во утробата на големата риба три дена и три
ноќи (Јона 1:17), па сепак рекол „засекогаш“. Сигурен сум дека му се
чинело како цела вечност! Грчкиот збор што се користи во
Откровение 20:10 е „аион“, од каде што го добиваме зборот „еон“. Тој
често пати претставува неодреден период на време, ограничено или
неограничено. Во еден случај, со зборот „засекогаш“ се опишува животот на верниот роб (Излез 21:6), а во еден
друг случај значи време од десет генерации (Второзаконие 23:3). За еден човек изразот „засекогаш“ значи „сè
додека е жив“ (1 Самуил 1:22, 28).

16. Откако гревот и грешниците ќе бидат уништени, што ќе
стори Исус за Својот народ?
2 Петрово 3:13 . А ние, според Неговото ветување, очекуваме нови
небеса и нова _____, во кои пребива правдата.
Откровение 21:4 И ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт
нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото
помина.
Answer: ___________________________

сите живи суштества низ целата вечност.

Note: Врз пепелта на овој прочистен свет, Господ ќе создаде нови
небеса и нова земја. Тој ветува радост, мир и неопишлива среќа за

17. Дали проблемот на гревот некогаш повторно ќе се појави?
Наум 1:9 . Неволјата нема да се __________ двапати.
Answer: ___________________________
Note: Не! Ветувањето е прецизно. Гревот никогаш повторно нема да
се појави.
Исаија 65:17 Зашто, еве, Јас создавам нова небеса и нова земја.
Поранешните веќе не ќе се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум.
18. Какво остроумно
прашање поставил Јов?
Јов 4:17 . Зар некој
смртник е ____________ од Бога?
Answer: ___________________________
Note: Ако вашиот син стане закоравен убиец, дали би чувствувале
дека треба да биде казнет? Веројатно да. Но дали би сакале еден
ден да гори жив во оган, во страшна агонија, и тоа засекогаш? Се
разбира не. Вие не би можеле да поднесете такво нешто. Ниту
нашиот Господ полн со љубов не би можел да поднесе да гледа како
Неговите чеда се мачат. Тоа би било полошо од најлошите воени
злостори. Зарем Бог е таков? Не, никако! Вечниот пекол на измачување би бил неподнослив за Господа и
дијаметрално спротивен на Неговиот карактер на љубов и правда.
19. Повеќе од сè, Исус сака вие да бидете во Неговото ново
славно царство. Копнее по тоа и вие да ги населите
живеалиштата што ги има подготвено за вас. Дали денес ќе
одлучите да ја прифатите Неговата понуда?
.
Answer: ___________________________

Река-на-животот
Нееман бил храбар, богат и познат командант на сириската армија кој
добил лепра, најстрашната болест во библиско време. Лепрата значела
изолација од своите сакани и бавна и страшна смрт. Слугинката од
еврејско потекло која работела во куќата на Нееман рекла дека доколку
нејзиниот господар само отиде кај Елисеј Израелецот, тој би го излечил
од лепрата.
Спремен да се фати и за сламка во надеж дека ќе се исцели, Нееман
тргнал на долгото патување до Израел. Со него биле и мала група на
лични телохранители и царевата откупнина да плати за исцелувањето.
Кога Нееман конечно се нашол пред едноставната куќа на пророкот,
Елисеј не излегол. Наместо тоа, го испратил својот слуга со следниве
едноставни упатства: „Оди и искапи се седумпати во Јордан, и телото ќе
ти биде пак чисто.“ 2 Цареви 5:10.
Пророковата заповед за капење подразбирала дека Нееман е нечист!
Било премногу за гордиот сириски генерал да се искапе седум пати во
калливата река. Во својот бес Нееман го свртел коњот и се упатил назад.
Но за да се врати назад во Дамаск морал да јава покрај реката Јордан.
Така јавајќи, неговите слуги се обидувале да го наговорат да го послуша
советот на пророкот. Така тој застанал, се симнал од коњот, и го симнал
од себе оклопот кој ги покривал страшните докази за неговата болест. Нееман полека се спуштил во водите на
Јордан. Шест пати се потопил во водата без никаков резултат, но кога излегол од водата седмиот пат, лепрата
исчезнала! Неговата кожа била чиста и здрава како бебешка кожа.
Исто како што Нееман доживеал обнова, и вие можете да го доживеете искуството на новото раѓање.

1. Кој новозаветен пророк ја користел реката Јордан за
крштевање, односно прочистување?
Матеј 3:1, 5, 6 . Во тие дни дојде ______ Крстител и проповедаше
во пустината Јудејска. ..... Тогаш излегуваа кон него: Ерусалим, цела
Јудеја и целата Јорданска околина, и тој ги крштаваше во реката
Јордан.
Answer: ___________________________
Note: Случките во Евангелијата започнуваат и завршуваат со
крштевање. Очигледно ова е многу важно Исусово учење (матеј
28:18, 19).
2. Кој славен библиски обред го симболизира „очистувањето“
од лепрата на гревот?
Дела 22:16 . Стани, ______ ___ и измиј се од своите гревови,
повикувајќи го името на Господа.
Answer: ___________________________
Note: Библискиот обред на крштевање го симболизира
очистувањето на гревот од животот на грешникот, а исто така
симболизира и ново раѓање.
3. Колку видови на
крштевање се

прифатливи според Библијата?
Ефесјаните 4:5 . Еден Господ, една вера и ____ крштавање.
Answer: ___________________________

Note: Најмалку 15 различни обреди денес се нарекуваат
крштевање, но според Библијата, постои само едно вистинско
крштевање.
4. Што значи зборот
„крштевање“?
Колосјаните 2:12 . Откако бевте _______ со Него во крштение, во
кое и воскреснавте со Него преку верата во дејството на Бога, Кој Го
воскресна од мртвите.
Answer: ___________________________
Note: Грчкиот збор “баптизо“ значи „потопување“ или “нурнување“.
Личноста не е крстена сè додека целосно не биде потопена, односно
погребана во водата. Зборот „баптизо“ во Библијата секогаш се
користи во врска со светиот обред на крштевање. Грчките зборови за
“попрскување“ или „полевање“ никогаш не се користат во Библијата.
5. Исус е наш пример. Како Тој беше крштеван?
Марко 1:9, 10 . Исус дојде ...... и Јован Го крсти во Јордан. И
веднаш, додека излегуваше ___ водата, виде: како се отворија
небесата и Духот како слегува над Него како гулаб.
Answer: ___________________________
Note: Јован го крштева Исуса со потопување во истата онаа река
каде што Нееман беше очистен од својата лепра. Внимавајте на
фактот дека тие биле „во“ Јордан (а не на неговиот брег) и дека Исус
“излегол од“ водата. Токму заради ова Јован крштевал „во Енон,
близу Салим, зашто таму имаше многу вода“ Јован 3:23.

Христијаните треба да го следат Исусовиот пример (1 Петрово 2:21), Кој беше крштеван со потопување “да ја
исполни сета правда.“ Матеј 3:15.
6. Како Филип го крштевал ризничарот од Етиопија?
Дела 8:38, 39 . И двајцата - Филип и Етиопјанецот -слегоа во
водата. И го крсти. А кога _______ од водата, Господовиот Дух го
зеде Филипа.
Answer: ___________________________
7. Кои други вистини се
прикажани преку
крштевањето?
Римјаните 6:4 . И така,
преку крштавањето во
смртта, погребани сме
заедно со Него, - та како што Христос ________ од мртвите преку
славата на Таткото, - така и ние да одиме во нов живот.
Answer: ___________________________
Note: Крштевањето ги симболизира Христовата смрт, погребение и
воскресение. Најнапред имаме умирање за гревот, потоа погребение
на стариот грешен живот во водата, и конечно воскресение од водата во нов живот. Крштевањето со потопување
целосно се поклопува со симболиката. Умира грешниот живот, потоа следи мала задршка на здивот додека
лицето кое се крштева се спушта со телото наназад во водата се додека целосно не биде потопено, односно
погребано, во водата. Потоа лицето се подига надвор од водата, земајќи свеж здив како новородено бебе, во
комплетно нов живот, симболизирајќи го воскресението. Ниедна поинаква форма на крштевање не одговара на
библиската симболика. Некои велат дека ја празнуваат неделата во чест на воскресението, но овој обичај
никогаш не се спомнува во Библијата.
8. Колку е важно крштевањето?
Марко16:16 . Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде ______; а кој не
поверува, ќе биде осуден.
Јован 3:5 Ако некој не се роди од вода и Дух, тој не може да влезе
во Божјото Царство.
Answer: ___________________________
Note: Крштевањето во Библијата е јасно наложено како неопходно.
Меѓутоа, кога крштевањето е невозможно, како во случајот на
разбојникот на крстот, Исус своето крштевање му го припишува како
да било Негово (Матеј 3:15).
9. Кој благословен обред може да се спореди со крштевањето?
Галатјаните 3:27 . Зашто сите, кои се крстивте во Христа, се
__________ со Христа.
Answer: ___________________________
Note: Крштевањето е како обредот на венчавање. Библијата вели:
„Зашто сопруг ти е твојот Творец, името Му е Господ над
Воинствата.“ Исаија 54:5. Како што жената го прима презимето на
својот маж кога се венча, така и христијаните го примаат Христовото
име - и од тогаш па понатаму се нарекуваат христијани. Обата
обреда мораат да бидат засновани на љубов и преданост за да
имаат смисла. Крштевањето е толку неопходно во животот на еден христијанин како што венчавањето е
неопходно за еден брак.

10. Каков налог им дал Исус на Своите ученици непосредно
пред Неговото вознесение?
Матеј 28:19 . Така одејќи, направете ги сите народи Мои ученици,
________ ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух!
Answer: ___________________________
Note: Петар го послушал ваквиот налог кога на денот на
Педесетницата им порачал на покајниците: „Покајте се! И секој од
вас нека се крсти во името на Исуса Христа.“ Дела 2:38.
11. Кои библиски
квалификации мораат

да му претходат на крштевањето?
Дела 2:38 . А Петар им рече: _______ __! И секој од вас нека се
крсти во името на Исуса Христа за проштавање на вашите гревови; и
ќе примите дар од Светиот Дух.
А. Разбери ги Исусовите учења (Матеј 28:19, 20)
Б. Верувај во сите Исусови учења (Марко 16:16)
В. Покај се за изминатите гревови (Дела 2:38)
Г. Верувај со сето срце (Дела 8:37)
Д. Сложи се дека ќе го оставиш гревот (Лука 3:7, 8; Римјаните 6:5, 6)
Ѓ. Прифати го Христа како твој личен Спасител и доживеј го новото
раѓање (2 Коринтјаните 5:17; Јован 3:3, 5)
Answer: ___________________________
Note: Бидејќи едно доенче не може да исполни ниту еден од горенаведените чекори, очигледно е дека не е
библиски да се крштева дете сè додека тоа не порасне доволно за да може да го сфати Евангелието.
12. Од каде потекнуваат сите лажни начини на крштевање?
Марко 7:8 . Вие ја оставате Божјата заповед, а го држите човечкото
_________.
Answer: ___________________________
Note: Крштевањето со потопување е единствениот начин на
крштевање кој се практикувал во библиско време и со столетија
после Голгота. Но потоа, заблудени луѓе вовеле нови начини на
крштевање кои им биле прикладни. Така, Божјиот свет обред на
крштевање бил изопачен а неговото богато симболичко значење
замрачено.
13. Што вели Библијата за оние што човечките науки ги ставаат
пред Божјата вистина?
Матеј 15:9 . Но ______ Ми се поклонуваат, учејќи науки, што се
човечки заповеди.
Галатјаните 1:8 Но ако и
ние, или ангел од небото,
ви проповеда друго
евангелие, различно од
она што ви го
проповедавме, да биде
проклет!
Answer: ___________________________
14. Но зарем крштевањето со Дух Свети не е замена за
крштевањето со потопување?

Дела 2:38 . А Петар им рече: Покајте се! И секој од вас нека се _____ во името на Исуса Христа за проштавање
на вашите гревови; и ќе примите дар од Светиот Дух.
Answer: ___________________________
Note: Не! Забележете дека додека Петар проповедал (Дела 10:44-48), Светиот Дух слегол врз сите кои
слушале, од кои мнозина не биле крстени. Но иако тие веќе го примиле крштевањето со Светиот Дух, Петар
инсистирал истите да бидат крстени исто така и со вода.
15. Дали воопшто некогаш повторното крштевање е правилно?
Дела 19:2-5 . Му одговорија: Не сме ни чуле дека дошол Светиот
Дух. Уште им рече: А во што се крстивте? А тие рекоа: Во Јовановото
крштавање. А Павле рече: Јован крштаваше покајно крштавање,
велејќи му на народот да верува во Оној, Кој ќе дојде по него,
односно во Исуса. Кога го _____ тоа, се крстија во името на Господа
Исуса.
Answer: ___________________________
Note: Еднаш кога Павле проповедал во Ефес, се сретнал со 12 луѓе
кои биле крстени со Јовановото крштевање, но кои никогаш и не
слушнале за Светиот Дух. Така примајќи нова суштинска светлина,
тие биле повторно крстени. На ист начин, доколку лицето целосно го изгубило своето христијанско искуство, тоа
треба да биде повторно крстено штом ќе се врати кај Господа. Повторното крштевање е исто така погодно
доколку лицето не било крстено со библиско крштевање.
16. Дали крштевањето е поврзано со приклучување на црква?
Дела 2:41 . И така, се крстија оние, кои го прифатија неговото слово.
И во тој ден се __________ околу три илјади души.
Дела 2:47 Фалејќи Го Бога беа омилени кај сиот народ. А секој ден,
Господ ги додаваше оние, кои се спасуваа.
Колосјаните 3:15 Сте и повикани во едно тело.
Колосјаните 1:18 Тој е и Глава на Телото, на Црквата....
1 Коринтјаните 12:13 Зашто ние сите сме крстени преку еден Дух во
едно тело.
Answer: ___________________________
Note: Библијата е недвосмислена. Сите Божји чеда се повикани во едно тело, а тоа е црквата, а во него
влегуваме преку крштевањето. После раѓањето, бебенцето мора да биде згрижено во семејство за да се
прехрани, заштити и за да расте.
17. Ако го одбијам крштевањето, чиј совет одбивам?
Лука 7:30 . А фарисеите и закониците го отфрлија советот ______
за нив, и не се крстија од него.
Answer:
______________________
_____
18. Што изговорил
Отецот кога Исус се
крштевал?
Марко 1:9, 11 . А во оние
дни дојде Исус од
Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан. ... И се чу глас од
небесата: Ти си Мојот возљубен Син, Кој е по Мојата _______.

Answer: ___________________________
Note: Кога било кое од Божјите деца ќе се покае за своите гревови и ќе се крсти, тоа е по Негова волја.
19. Дали би сакал да започнеш со подготовки за светиот обред
на крштевање за да Бог може и за тебе да каже: „Ти си Мојот
возљубен син (или ќерка), Кој е по Мојата волја“?
.
Answer: ___________________________

Починка-за-земјата
Нашиот свет бил создаден во една совршена природна рамнотежа.
Човекот, животните и растенијата живееле во целосна хармонија. Но со
влегувањето на гревот, сè се променило. Човекот почнал да јаде
животни, а животните почнале да се јадат едни со други. Насекаде
почнало да никнува трње и чичка. Проклетството на гревот ја зафатило и
почвата. Господ му рекол на Каин: „Ќе ја обработуваш земјата, но таа
веќе не ќе ти го дава својот род.“ Битие 4:12.
Ова е една од причините што Бог им заповедал на Израеловите синови
да ги остават нивите да одмараат секоја седма година (Излез 23:10, 11).
Тоа ќе и даде шанса на почвата да ја поврати својата виталност и ќе им
обезбеди доброволен принос на сиромашните да можат да се прехранат.
Но повеќето од Божјиот народ ја игнорирал оваа заповед или едноставно
одбиле да ја послушаат. Тогаш дошол денот на страшниот суд.
Навохудоносор, вавилонскиот цар, стигнал во Јуда и ги погубил оние што
се бунтувале против него. Останатите биле одведени во златниот град
Вавилон. Во меѓувреме, израелската земја мирно почивала запустена,
„додека .... земјата не ги отпразнува своите саботи. Преку сите денови на
запустувањето свое таа саботничеше.“ 2 Летописи 36:21. На крајот од
седумдесетте години, преживеаните се вратиле во Ханан за да повторно
ја работат земјата и да го возобноват Ерусалим.
За 6000 години до ден денешен, Исус го сее семето на Евангелието. Библијата ни вели дека: „за Господ еден
ден е како илјада години.“ 2 Петрово 3:8. Наскоро Исус како Цар ќе дојде да го пожнее светот. Некои ќе бидат
погубени од славата на Неговото доаѓање, а останатите ќе бидат одведени во Неговото златно царство. Тогаш
оваа уморна стара планета ќе ја празнува 1000 годишната сабота!

1. Кој настан го означува почетокот на 1000-та години?
1 Солунјаните 4:16 . Зашто Самиот Господ на заповед, при глас на
архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа
ќе ____________ прво.
Откровение 20:4, 5 Тие оживеаја и царуваа со Христа илјада
години. А другите мртовци не оживеаја, додека не се навршија илјада
години. Тоа е првото воскресение.
Answer: ___________________________
Note: Илјадата години од Откровение 20-то поглавје често се
нарекува милениум. Зборот „милениум“ е латинска сложенка
сочинета од два збора:„milli“, што значи „илјада“, и „annum“, што значи „години“. Второто Христово доаѓање и
воскресението на праведните го означуваат почетокот на 1000-та години. Светиите од сите векови (опишани како
„блажени и свети“ во стих 6-ти) ќе бидат воскреснати во првото воскресение.
2. Што друго ќе се случи при првото воскресение?
1 Коринтјаните 15:51, 52 . Сите нема да умреме, но сите ќе се
_________, одеднаш, во еден миг, при последната труба; ќе затруби,
и мртвите ќе воскреснат.
Филипјаните 3:21 Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се
сообрази со Неговото славно тело.
2 Солунјаните 2:8 И тогаш ќе се јави беззаконикот кого Господ ......
ќе го уништи со појавата на Своето доаѓање.
Откровение 16:18, 20, 21 И настана голем земјотрес, каков никогаш
не бил, откако се луѓето на земјата; таков земјотрес, толку силен..... И
сите острови побегнаа, и горите веќе не се наоѓаа. И голем град тежок колку еден талант (околу 34 килограми), падна од небото на луѓето.
Откровение 20:1, 2 И видов ангел, ....го фати змевот, старата змија која е ѓаволот и сатаната, и го врза за
илјада години.

Answer: ___________________________
Note: Погледнете го дијаграмот за 1000-та години кон крајот на оваа лекција за да накратко видите кои се
настани ќе се случуваат на почетокот од 1000-та години.
3. Кој ќе воскресне во второто воскресение, и кога ќе се случи
тоа?
Јован 5:28, 29 . Сите, кои се во гробовите, ќе го чујат Неговиот глас
и ќе излезат од нив, кои правеле добро, ќе воскреснат за живот; а кои
правеле ____, ќе воскреснат за осудување.
Откровение 20:5 А другите мртовци (злите) не оживеаја, додека не
се навршија илјада години.
Answer: ___________________________
Note: Во второто општо воскресение со завршетокот на 1000-та
години ќе бидат воскреснати злите.
4. Во каква состојба се наоѓа Земјата за време на милениумот?
Исаија 24:1 . Ете, Господ ја _______ земјата, ја разурнува, и го
обезобразува лицето, ги распрснува нејзините жители.
Еремија 4:23-26 Ја гледам земјата: пуста е, еве, и празна, небесата:
светлината им исчезна. Ги гледам горите: ете, се тресат, .... Еве нема
човек, сите небесни птици одлетале.... Плодното поле запусте,
Господ ги разурна сите градови со жестокоста на Својот гнев.
Еремија 25:33 Во оној ден ќе бидат истепани од Господа од едниот
крај на светот до другиот. По нив никој не ќе тажи, ниту некој ќе ги
собере и погребе.
Answer: ___________________________
Note: Земјата ќе биде целосно опустена од земјотресот и градот што ќе се случуваат при второто Христово
доаѓање. Ќе биде оставена во целосен мрак. Мртви луѓе ќе лежат насекаде по површината на земјата, никој
нема да ги оплакува, оти нема да има никој жив. Сите праведни ќе бидат на небото, а злите сите ќе бидат мртви.
(Погледни го додатокот со наслов „Бездна“.)
5. Каде ќе бидат светите за време на милениумот, и што ќе
прават?
Јован 14:3 . И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и
ќе ве земам при Себе, за да бидете и вие ____ ___ ___ _ ___.
Откровение 20:4 И видов престоли; и на оние, кои седеа на нив, им
беше дадено да судат;.... тие оживеаја и царуваа со Христа илјада
години.
1 Коринтјаните 6:2, 3 Или не знаете ли дека светите ќе му судат на
светот? .... Не знаете ли дека ќе им судиме на ангелите!
Answer: ___________________________
Note: За време на милениумот светите ќе бидат на небо, и ќе бидат вклучени во судењето. Тие нема да
решаваат кој ќе биде спасен а кој не, затоа што тоа Бог веќе го одредил. Тие едноставно ќе ја потврдат
изречената пресуда од Бога. „Зашто се покажаа Твоите праведни судови!“ Откровение 15:4. Ќе биде потврдена
правичноста на Божјата казна за злите, како и наградата за праведните (Откровение 22:11, 12). Оваа фаза од
судот е за добробит на светите. На пример, да претпоставиме дека вие сте доспеале на небо и откривате дека
вашиот сакан пастор не е таму, а за сметка на тоа сретнете некој срамен криминалец! Сигурно ќе ви биде
потребно објаснување. Ангелите ќе нè водат низ записите во книгите за да биде отстранет секој наш сомнеж. На
крајот од оваа фаза на судот, сите ќе бидат целосно осведочени за Божјата правичност, љубов и за Неговата
непристрасност. Тогаш сите ќе изјават: „Зашто се вистински и праведни Неговите судови!“ Откровение 19:2.

(Погледни го додатокот со наслов „Милениумски дијаграм“.)
6. Што ќе се случува на крајот од милениумот?
Захарија 14:1, 4, 5, 9 . Ете, доаѓа Господовиот ден ..... Во оној ден,
Неговите нозе ќе стојат на __________ Гора што е спроти Ерусалим,
на исток. И ќе се распука Маслиновата Гора по средина, ... Тогаш ќе
дојдат Господ, Мојот Бог, и сите свети со Него. .... И Господ ќе биде
Цар над сета земја.
Откровение 21:2 Тогаш јас, Јован, го видов Светиот Град - Новиот
Ерусалим, како слегува од небо, од Бога, стокмен како невеста, која
е украсена за својот маж.
Answer: ___________________________
Note: На крајот од милениумот, Новиот Ерусалим со сите свети во него ќе слезе од небото и ќе се спушти на
Маслоновата Гора. Господ ќе ја израмни Гората и ќе направи пространа рамница за да може да се спушти
градот.
7. Што е следното што ќе се случи и што ќе придонесе сатаната
да биде ослободен од бездната?
Откровение 20:5, 7 . А другите мртовци не оживеаја, додека не се
навршија илјада години.... А кога ќе се навршат илјадата години,
сатаната ќе биде _______ од својот затвор.
Answer: ___________________________
Note: Откако ќе воскреснат злите, сатаната повторно ќе биде
ослободен и ќе може да ги заведува и манипулира со нив.
8. Што ќе направи
сатаната штом злите ќе
воскреснат?
Откровение 20:8, 9 . И ќе излезе да ги _________ народите по
четирите краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна,
чиј број е како морскиот песок. И излегоа на земната ширина, и го
опкружија логорот на светите и возљубениот град.
Answer: ___________________________
Note: Сатаната ќе ги заведува луѓето да веруваат дека тој бил
неправедно исфрлен од небото и дека со заеднички сили можат да го
освојат градот и да ја превземат контролата над него. Сфаќајќи дека
немаат пристап до светиот град, злите ќе организираат напад со цел
да го освојат Новиот Ерусалим.
9. Што е она што ќе запре сè во решавачкиот момент?
Откровение 20:11, 12 . И видов голем бел _______, и Оној, Кој
седеше на него, ..... и на мртвите им беше судено според она што е
запишано во книгите, според своите дела.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот престол ненадејно ќе се појави на небото над градот,
и тогаш ќе започне последната фаза од судот. Нападот на Божјиот
град на тој начин ќе биде веднаш запрен. Ќе се отворат книгите, и
секој ќе има можност да си го види својот живот пред себе. С è ќе
биде откриено за да можат да видат и злите и праведните (Лука 12:2,
3).
10. Што ќе се случува откако ќе биде донесена пресудата за злите?
Римјаните 14:11 . Јас Сум жив - вели Господ - Мене ќе Ми се ________ секое колено; и секој јазик ќе Го

исповеда Бога.”
Answer: ___________________________
Note: Сите зли доброволно ќе признаат дека Бог бил фер и праведен и
дека очајно се обидувал да ги спаси, но тие одлучиле отворено да Го
отфрлат и да живеат себичен грешен живот. После ова универзално
признание, прашањето на гревот ќе биде засекогаш затворено и тогаш ќе
биде веќе безбедно да се уништат грешниците.
11. Што ќе се случува следно?
Откровение 20:9 . И слезе _____ од небото, од Бога, и ги проголта.
Откровение 20:15 И кој не беше запишан во Книгата на Животот, беше фрлен во огненото езеро.
Answer: ___________________________
Note: Тогаш Божји оган ќе падне од небото врз злите и ќе формира големо огнено езеро околу Божјиот град.
Најпосле огнот сите ќе ги претвори во пепел (Малахија 4:3). Ѓаволот нема да има никаква контрола над овој оган,
наречен пекол. Напротив, тој и неговите ангели ќе бидат исто така казнети во огнот и ќе се претворат во пепел
(Откровение 20:10; Езекиел 28:18). Нема воскресение од овој оган, што се
нарекува втора смрт (Откровение 20:14).
12. Што ќе направи Бог за својот народ, откако огнот ќе згасне?
Исаија 65:17 . Зашто, еве, Јас _______ нова небеса и нова земја.
2 Петрово 3:13 А ние, според Неговото ветување, очекуваме нови небеса
и нова земја, во кои пребива правдата.
Answer:
__________________________
_
Note: На крајот од 70-те години вавилонско пленство, Израелците
се вратиле во ветената земја и го реизградиле градот. После
милениумот, светите ќе бидат сведоци како Исус создава ново небо
(атмосфера) и совршена нова земја, каде што никогаш повеќе гревот
нема да ја подигне својата грда глава (Наум 1:9). Рајот што Адам и
Ева го изгубиле со падот во грев ќе биде обновен во сета своја
едемска слава. Мир, радост, љубов и совршена среќа ќе почива на
Божјиот народ засекогаш!
13. Каде конечно ќе живеат Господ и праведните?
Матеј 5:5 . Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат ________!
Откровение 21:3 Еве го Божјиот Шатор меѓу луѓето; и Тој ќе живее со нив.
Answer: ___________________________
Note: И Господ - Отецот и Господ Исус ќе живеат со своите светии на
новата земја. Само помислете на тоа - Господ да биде ваш сосед!
14. Исус вели: „Одам да ви приготвам место.“ Јован 14:2. Тој за вас
чува живеалишта во светиот град. Дали ќе ја прифатите Неговата
понуда за вечен живот за да може да ви го даде новото раѓање и да ве
подготви за Своето царство?
.
Answer: ___________________________

Поклонување-на-Вавилон
Царот Навохудоносор дава сигнал, се засилува музиката од илјадници
инструменти, паѓа завесата, и на дневното сонце се открива
заслепувачки, 27 метарски кип од злато. Тогаш според царевата заповед,
сите официјални лица кои се собрани во долината Дура паѓаат ничкум на
земја со длабока почит. Сите се поклонуваат освен три млади Евреи, кои
се слуги на великиот Цар.
Навохудоносор зрачел со гордост и задоволство - сè додека не се
слушнало дека Седрах, Мисах и Авденаго одбиле да му се поклонат и да
му служат на неговиот кип. Вчудоневиден дека некој воопшто можел да
си дозволи да покаже непослушност, Навохудоносор си помислил дека
овие млади советници мора да не го разбрале неговиот декрет. Така тој
им овозможил уште една шанса да се поклонат, но тие одбиле! Сега
царевиот израз се претворил во бес. Им заповедал на своите војници да
ја загреат печката седум пати повеќе од вообичаеното. Било доставено
гориво на огнот а момчињата биле цврсто врзани. Врелината од печката
била толку силна што ги спржила војниците кои ги фрлиле момчињата во
распламтениот пеколен оган.
Како што царот се зазјапал во распламтената печка, неговата уста се
отворила широко. Со треперлив глас запрашал: „Не ги фрливме ли оние
тројца мажи врзани во огнот?“ Неговите советници одговориле потврдно. Тогаш царот рекол: „Еве јас гледам
четири души, како одат неврзани среде огнот и ништо не им се случува; и подобието на четвртиот е слично на
синот Божји.” Даниел 3:25.
Господ ги избавил овие храбри млади момчиња од огнената печка затоа што тие цврсто застанале за Неговата
вистина. Во последните денови, Божјиот народ ќе мора да се соочи со слична проба.

1. Како е поврзана нашата случка од Даниел 3-та глава со
Откровение?
Откровение 13:15 . Да направи да бидат убиени оние, кои нема да
се ________ на ликот на Ѕверот.
Answer: ___________________________
Note: Во последните денови, Божјиот народ ќе биде присилен да
служи спротивно на совеста, инаку секој кој нема да го стори тоа ќе
биде погубен. Божјите избраници ќе мораат да одлучат дали ќе го
почитуваат Божјиот Закон или ќе почитуваат човечки закони.
2. Кои се трите
ангелски пораки од Откровение 14-та глава?
Откровение 14:7 . Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто дојде
часот на Неговиот ___, и поклонете Му се на Оној, Кој го создал
небото и земјата, морето и водните извори.
Откровение 14:8 И друг, втор, ангел дојде по него, велејќи: Падна,
падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино
на своето блудство.
Откровение 14:9, 10 Ако некој му се поклони на Ѕверот, и на
неговиот лик, и прими ознака на своето чело или на својата рака, и
самиот ќе пие од виното на Божјиот гнев.
Answer: ___________________________
Note: Библијата во Откровение 14:6-14 ни кажува дека во последните денови, оваа страотна тројна порака на
надеж и предупредување ќе му биде објавена на целиот свет за да ги подготви Божјите следбеници за
Христовото враќање. Една од овие пораки предупредува против поклонувањето на Ѕверот и примањето на
неговиот жиг. Во оваа лекција ќе извршиме идентификација на Ѕверот. Во следната лекција (бр.14), ќе го
идентификуваме жигот. Може да биде во прашање вашиот вечен живот, затоа молете му се искрено на Бога за

водство и разбирање додека проучувате.
3. Што претставува ѕверот во Библиските пророштва?
Даниел 7:23 . Четвртиот ѕвер ќе биде четврто ______ на земјата.
Даниел 7:17 Оние четири големи ѕвера се четири цара.
Даниел 8:21 Влакневиот јарец е царот на Грција.
Answer: ___________________________
Note: Во библиските пророштва, ѕверот претставува влада, царство
или политичка сила. Господ ги користи ѕверовите да ги претстави
владите, како што тоа го правиме и ние денес - орел (САД), мечка
(Русија), итн. Во Библијата, изразот „ѕвер“ не е неучтив израз. Не
претпоставува ѕверски карактеристики. Ѕверот што го има жигот е прикажан во Откровение 13:1-10, 15-18. Ве
молиме задржете се повеќе во читањето на овие стихови пред да преминете на следното прашање.
4. Како Библијата го идентификува Ѕверот?
Откровение 13:1 . А јас застанав на песокта од морскиот брег. И
видов _____, како излегува од морето, кој имаше десет рогови и
седум глави, а на неговите рогови десет круни и на неговите глави
богохулни имиња.
Answer: ___________________________
Note: Во Откровение 13:1-10, 15-18, Господ дава десет клуча за да
ни помогне да го идентификуваме Ѕверот. Тој ни дава долга листа на
карактеристики за да можеме апсолутно да бидеме сигурни за
идентитетот на Ѕверот.
1) Излегува од морето (стих 1)
2) Ја прима силата, престолот и власта од змевот (стих 2)
3) Станува светска сила (стихови 3, 7)
4) Виновен за богохулење (стихови 1, 5,
5) Владее за време од 42 пророчки месеца (стих 5)
6) Задобива смртна рана која се зацелува (стих 3)
7) Претставува религиозна сила на која и се поклонуваат (стихови 4, 8)
8) Ги прогонува Божјите светии (стих 7)
9) Го има мистериозниот број 666 (стих 18)
10) Раководи еден врховен лидер (стих 18)
Само една сила ги исполнува сите десет знаци на идентификација - а тоа е папството. Но за да бидеме целосно
сигурни, внимателно ќе ги разгледаме еден по еден, почнувајќи во
наредното прашање.
5. Овој ѕвер излегува од морето. Што симболизира морето,
односно водата?
Откровение 17:15 . Водите што ги виде, ...... тоа се ________ и
множествата, народите и јазиците.
Answer: ___________________________
Note: Во пророштвата, водата ги претставува големите множества
народ или густо населените предели. Пророштвото претскажало дека
ѕверот ќе излезе среде веќе добро востановени нации од тогашниот
познат свет. Папството се појавува во западна Европа, со што
потполно го исполнува првиот идентификувачки знак (бр.1). Но што е
со останатите девет идентификувачки знаци?

6. Кој му ги дава силата и престолот на ѕверот?
Откровение 13:2 . И _______ му ја даде својата сила, и својот
престол, и голема власт.
Answer: ___________________________
Note: Ѕверот, кој има жиг што ние треба да го избегнеме, силата и
престолот и својот главен град ги добива од змевот. Според
Откровение 12:3-5, змевот е силата која се обидувала да го уништи
детето Исус во времето на Неговото раѓање. Сатаната го поттикнал
Ирод, царот под паганската Римска империја, да ги погуби сите
машки бебиња во Витлеем (Матеј 2:13, 16). Кому паганскиот Рим му
ги дал својата власт и главен град? Историјата јасно потврдува дека
паганскиот Рим својата сила и главен град и ги предал на црквата во Рим. Следниов историски цитат е
карактеристичен: „Римската црква ..... се протуркала себеси на местото на Светската Римска империја, чиј што
продолжеток претставува таа..... Папата, кој себеси се нарекува „Цар“ и „Понтифекс Максимус“ е всушност
наследник на Цезарот.“* Значи и оваа карактеристика потполно одговара на папството.
*Адолф Харнак, Што е христијанството? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.
7. Колкаво е влијанието на ѕверот?
Откровение 13:3 . И се зачуди сета ______ и тргна по Ѕверот.
Answer: ___________________________
Note: Никој не би се сомневал дека папаството за време на
мрачниот среден век било светска сила. Всушност, зборот „католик“
значи „универзален“. Гледаме дека папството го исполнува и третиот
знак на идентификација.
8. Што излегува од
устата на ѕверот?
Откровение 13:6 . И ја
отвори својата уста да ______ против Бога, да го похули Неговото
име.
Answer: ___________________________
Note: За Библијата хула е кога човек тврди дека може да простува
гревови (Лука 5:21) и кој тврди дека е Бог (Јован 10:33). Папството
гордо тврди дека има моќ да простува гревови. Заблежете го
следниов пасус од католичкиот катехизам: „Дали Свештеникот
навистина ги простува гревовите, или пак само тврди дека се
1
отплатени? Свештеникот вистински ги простува гревовите заради силата што му е дадена од Христа.“
Папствотот исто така тврди дека папата е еднаков на Бога. Папата Лео XIII рекол: „Ние (папите) на земјата го
2
завземаме местото на Бога Севишниот.“ Еве уште еден изненадувачки цитат за папата: „Ти си уште еден Бог на
3
земјата.“ Според сето ова папството исто така го исполнува и четвртиот знак на распознавање.
1

Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p.
279.
2
Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV
(1512), manuscript SC, Vol. 32, col. 761 (Latin).
3
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.
9. Колку долго ќе владее првиот ѕвер?
Откровение 13:5 . И му се даде власт да прави така _________ __
____ месеца.
Answer: ___________________________

Note: Имајте на ум дека во пророштвата, еден прорчки ден е еднаков на една буквална година (Езекиел 4:6).
Овој временски период во пророштвото постојано се претставува како три ипол години, 42 месеци или 1260
дена. Врз база на 30-дневниот еврејски календар, сите три временски периода се однесуваат на истите 1260
пророчки дена, или 1260 буквални години. Светската моќ на папскиот Рим се официјализира во 538 година, кога
декретот на императорот Јустинијан со кој папството станува врховно, не бил повеќе оспоруван. Папството ќе
доживее така-наречена смртна рана во 1798 година кога папата ќе биде заробен од Наполеоновиот генерал,
Александар Бертие. Можете да забележите дека временскиот период од 538 па сè до 1798 година е точно 1260
години. Според ова паството го исполнува и петтиот знак на идентификација.
10. Што се случува со ѕверот после 42-та месеца?
Откровение 13:3 . И видов една од неговите глави, како да е смртно
ранета, но неговата смртоносна _____ беше исцелена. И се зачуди
сета земја и тргна по Ѕверот,
Answer: ___________________________
Note: Како што веќе беше спомнато, папството добило така
наречена смртна рана во 1798 година кога Генералот Бертие го
заробува папата и го носи во Франција, каде што тој подоцна ќе умре
1
во егзил. Половина Европа сметала дека овој настан претставува
крај на папството, но Бог вели дека раната ќе се исцели и дека
папската моќ и влијание ќе се возобноват се додека целиот свет не
тргне по него. Малахи Мартин, беспрекорен ватикански инсајдер, во неговата книга Клучевите на оваа крв го
открива следното: „Папата е најпознатиот човек на дваесеттиот век (стр.123), има воспоставено личен однос со
2
лидерите на 91 земја (стр.490), и сега е подготвен за светско владеење“ (стр.143). Дури и почетник може да
препознае дека денес папството на многу начини е највлијателната сила на светот. Со секое ново патување,
неговата сила и влијание растат. Милиони ширум светот на папството гледаат како на единствена надеж за
светско единство, мир и пристојност - токму како што Бог прорекол. Папството совршено го исполнува и шестиот
знак.
1

Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol.
3, Lecture 24, p. 1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster,
1990).
11. Дали ѕверот претставува религиозна сила?
Откровение 13:15 . И да направи да бидат убиени оние, кои нема да
се _________ на ликот на Ѕверот.
Answer: ___________________________
Note: Очигледно е дека овој ентитет ќе биде вклучен во духовни
работи. Зборот „поклони“ е употребен пет пати во Откровение 13-та
глава и се оденесува токму на оваа сила. Секако дека никој не би
можел да се сомнева дека папството го исполнува и седмиот знак на
идентификација.
12. Што им прави ѕверот на светите?
Откровение 13:7 . И му се даде да завојува против светите и да ги
_______.
Answer: ___________________________
Note: Општо е познато дека папството ги прогонувало и погубувало
совесните христијани, посебно за време на Средниот Век, кога го
достигнало врвот на својата доминација. Мнозина историчари велат
дека повеќе од 50 милиони луѓе умреле за својата вера за време на
овој период на тешки прогонства. Очигледно црквата мислела дека
му прави услуга на Бога со тоа што ја искоренува „ереста“. Папата
побара да и биде простено на црквата за нејзините ѕверства, но останува фактот дека прогонувала и убивала.
Папството го исполнува и осмиот знак на идентификација.

13. Кој е мистериозниот број што го идентификува ѕверот?
Откровение 13:18 . Неговиот број е: шестотини шеесет и _____.
Answer: ___________________________
Note: Во Откровение 13:18, Господ повикува да го пресметаме
бројот на името на ѕверот и дека всушност тоа е број на човек. Кога
мислиме на папството, всушност мислиме на папата. Кое е неговото
име? Една од папините официјални титули е „Намесник на Синот
Божји“, која на латински (официјалниот јазик на црквата) се запишува
вака: „Vicarius Filii Dei“. Во статиите на весниците, кога тие се
повикуваат на папата како на „Христов Намесник“, честопати
зборовите се ставаат во наводници за да се покаже дека тоа е
всушност превод на неговата титула односно име. Книгата на Откровение кажува дека Римската нумеричка
вредност од буквите на неговото име е еднаква на 666. Ајде да видиме дали папството го исполнува и деветиот
идентификационен знак:

VICARIUS FILII DEI
V=5
F=0
D = 500
I=1
I=1
E=0
C = 100
L = 50
I=1
A=0
I=1
R=0
I=1
I=1
U=5
S=0
=======
=======
=======
112
53
501
ВКУПНО 112 + 53 + 501 = 666

После сето ова не смее да остане никаков сомнеж. Покажавме дека сите 10 карактеристики опишани во
Откровение 13:1-8, 15-18 одговараат на папството. А оваа сила поседува посебен жиг што ние не би сакале да го
добиеме.
А сега ве молиме да обрнете внимание на тоа дека во Римо-Католичката црква има многу побожни христијани
кои Бог ги смета за Свои чеда. Постоеле и многу добри и храбри папи кои го сакале Бога. Оваа лекција не
претставува напад врз нашите пријатели католици, туку е напад врз ѓаволот, кој ги заведува црквите далеку од
вистината. Но и покрај тоа лично Господ ни кажува дека оваа институција има жиг што не смееме да дозволиме
да го примиме. Искрени Протестанти, Католици, Православни, Евреи и сите други нехристијани ќе сакаат да
откријат што е овој жиг за да го избегнат неговото примање. Да му заблагодариме на Бога што во Неговата Реч
ги разоткрил злобните планови на сатаната со кои сака да не уништи сите нас.
Во нашата следна лекција, јасно ќе го идентификуваме „жигот“ на ѕверот. Ако го примите жигот на ѕверот ќе
бидете изгубени. Мнозина ќе откријат дека избегнувањето на овој жиг вклучува страшно многу напор. Но Господ
може да ни ја даде верата на Седрах, Мисах и Авденаго, кои беа спремни и на смрт само за да ја зачуваат честа
на својот Бог.
14. Дали сте спремни да го следите Христа каде и да ве води, па дури
ако треба да ги изгубите и своите пријатели?
.
Answer: ___________________________

Жигот-на-Каин

Првите два сина на Адам и Ева во многу се разликувале како личности и
според однесувањето. Каин тежнеел да биде фармер и градител, а Авел
уживал да скита по ридиштата и ливадите со своите стада.
Откако гревот навлегол на релативно младата земја заради
непослушноста на Адам и Ева, Бог воспоставил жртвен систем и им
објаснил дека без пролевање на крв не е можно да има прошка за
гревовите (Евреите 9:22). Им кажал дека овие жртви укажуваат нанапред
на времето кога Исус ќе стане човек и ќе умре како Јагне Божјо за
гревовите на светот. Авел послушно донел младо јагне како жртва за
неговите гревови, но Каин си мислел дека не е неопходно да ја послуша
Божјата заповед во целост. Тој сметал дека жртвениот систем е премногу
неуреден и си мислел дека сè додека носи дар и му служу на Бога,
деталите не се битни. Така тој донел свој сопствен дар, нешто од она
што самиот го произвел. Каин набљудувал со љубомора и гнев кога
видел како оган слегол од небото и ја спалил Авеловата жртва додека
неговата останала недопрена. Господ со внимание го убедувал Каина да
се понизи и послуша, но Каин тврдоглаво продолжил да се бунтува. Исто
така и Авел се обидел со внимание да разговара со својот постар брат,
но Каин збеснал. Кога дошол на себе, крвавото тело на брат му Авел
сеуште лежело покрај неговите нозе. Господ го проколнал Каина, а кога
овој се пожалил на тоа, Господ му ставил знак за да не се случи следните генерации да се одмаздат за ова прво
убиство.
Во книгата Откровение се вели дека, во последните денови, повторно ќе се одвива битка помеѓу христијаните
околу начинот и времето на богослужение. Наскоро секој ќе добие свој идентитет, или печат Божји или жиг на
ѕверот.

1. Кој ќе биде заштитен за време на последните седум зла?
Откровение 7:3 . Велејќи: Не пакостете и на земјата, ни на морето,
ниту на дрвјата, додека не ги ____________ челата на слугите на
нашиот Бог!
Answer: ___________________________
Note: Оние кои ќе го примат Божјиот печат на своите чела ќе бидат
заштитени за време на злата (Псалм 91:7-11).
2. Што е „печатот“ што
ќе го добијат
праведните на своите
чела?
Исаија 8:16 . Запази го ова сведоштво, запечати го ова ___________
меѓу Моите ученици.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот печат се наоѓа во Неговиот Закон (во многу други
преводи на Библијата наместо „откровение“ во Исаија 8:16 стои
зборот „закон“.). Кога на еден документ ќе се стави печат тој станува
официјален, а печатот вообичаено содржи три карактеристики: Име,
положба и територија. Еве еден пример: „Персискиот цар Кир“ Езра 1:1.
3. Која од заповедите ги содржи сите елементи на печатот?
Излез 20:11 . Зашто во шест денови ______ ги __________ небото и
земјата, морето и __ што е во нив.
Answer: ___________________________
Note: Четвртата заповед е единствената која ги содржи сите три
елементи на печатот: (1) „Господ“ - Неговото име, (2) „направи“ Неговата должност како Создател, (3) „небото и земјата, морето и сè
што е во нив.“ - Неговата територија.
4. Што дал Бог како
посебен знак на
Неговата моќ?
Езекиел 20:12 . Им ги дадов и своите _______, како знак меѓу Себе
и нив, нека знаат дека Јас Сум Господ Кој ги осветува.
Езекиел 20:20 И празнувајте ги Моите саботи, тие нека бидат знак
меѓу Мене и вас за да се знае дека Јас Сум Господ, ваш Бог!
Излез 31:13 Моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак
меѓу Мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни
дека Јас, Господ, ве посветувам.

Answer: ___________________________
Note: Господ јасно вели дека ја дал саботата како знак на Неговата
моќ да создава и осветува. Таа е Негов печат, односно знак за
авторитет. Зборовите „знак“ или „печат“ наизменично се користат во
Библијата (спореди Битие 17:11 со Римјаните 4:11 и Откровение 7:3
со Езекиел 9:4).
5. На што присилува вториот ѕвер од Откровение 13-та глава?
Откровение 13:16 . И направи сите - мали и големи, богати и
сиромашни, слободни и робови - да им се даде ________ на десната
рака или на челото.

Answer: ___________________________
6. Што е жигот на ѕверот?
Дела 5:29 . А Петар и апостолите во одговор рекоа: Треба да Го
________ Бога повеќе, отколку ________.
Избирајќи да ги почитувате папските закони (неделата) наместо
Бојжите закони (саботата) ќе го примите жигот на ѕверот.
Римјаните 6:16 Не знаете ли: ако некому му се предадете за робови
во послушност - робови сте му на оној, кому му се покорувате: или на
гревот - за смрт; или на послушноста - за праведност?
Што е грев?
беззаконие.

1 Јованово 3:4 Секој кој врши грев, врши и беззаконие; и гревот е

Answer: ___________________________
Note: Во 13-тата лекција го идентификувавме првиот ѕвер од Откровение 13. Која е неговата ознака на моќ и
авторитет? Најдобриот начин да ја откриеме неговата ознака на авторитет е да го прашаме директно папството.
Внимателно погледнето го следниов дел од католичкиот катехизам:
„Прашање: Кој ден е сабота (ден за одмор)?
„Одговор: Саботата е ден за одмор.
„Прашање: Зошто ја празнуваме неделата наместо саботата?
„Одговор: Неделата ја празнуваме наместо саботата затоа што Католичката црква ја префрлила светоста од
1
саботата на неделата.“
Еве уште еден цитат од катехизмот:
„Прашање: Имате ли некаков друг начин да докажете дека Црквата има моќ да востановува празници или
правила?
„Одговор: Ако нема таква моќ, таа не би можела да го стори она со кое што сите модерни верски лидери се
сложуваат - таа не би можела да изврши замена на празнување на саботата како седми ден со празнување на
2
неделата како први ден во седмицата, замена за која не постои библиски авторитет.“
Значи папството вели дека нивниот знак на моќ и авторитет е тоа што ја направиле неделата да биде света промена која безмалку целиот христијански свет ја прифаќа. (Види го додатокот со наслов „Кои важни прашања
Папството им ги поставува на протестантите?“)
1

Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), p 50.
Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy &
Sons, third American edition, revised, n.d.), p. 174.
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7. Дали жигот на ѕверот и Божјиот печат се видливи?
Евреите 10:16 . Вели Господ, ќе ги положам Своите закони на
нивните срца и ќе ги напишам на нивниот __.
Answer: ___________________________
Note: Ниту жигот на ѕверот, ниту Божјиот печат не се надворешно
видливи. Челото го претставува умот, а раката е симбол за работа.
„На раката“ и „помеѓу очите“ се симболи кои постојано се користат во
Библијата за да укажат на мислите и делата кај една личност (Излез
13:16; Второзаконие 6:8; 11:18).
Едно лице ќе го прими жигот на ѕверот на своето чело со тоа што ќе избере да верува дека неделата е света
наспроти библиската вистина. Лицето би било одбележано на својата десна рака со тоа што ќе работи на
Божјиот свет ден или со тоа што надворешно ќе ги држи неделните закони од соодветни причини - како што се
работа, фамилија итн. Иако жигот е невидлив за човекот, Бог ќе знае кој каков знак добил (2 Тимотеј 2:19). Во
извесна смисла секој сам ќе биде одбележан. Доколку ја почитувам и ценам Божјата света сабота, Тој ќе ме
означи како свој. Доколку пак ја почитувам лажната сабота на ѕверот, Тој ќе ме означи дека му припаѓам на
ѕверот.

8. На кој начин Исус одредува дали сме Негови слуги?
Римјаните 6:16 . Не знаете ли: ако некому му се предадете за
робови во послушност - робови сте му на оној, кому му се _________.
Јован 14:15 Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди.
Answer: ___________________________
9. Дали некој го има
жигот на ѕверот денес?
Откровение 13:17 . И
никој да не може ниту да
_____ ниту да продаде,
освен оној, кој има ознака: името на Ѕверот или бројот на неговото
име.
Answer: ___________________________
Note: Никој сеуште го нема примено жигот на ѕверот. Тогаш кога тоа
ќе стане присилна мерка, само оние кои ќе го примат жигот на ѕверот
ќе можат да купуваат и продаваат. Во тоа време, оние кои ја пазат
Божјата света сабота ќе го прават тоа ризикувајќи ги своите животи (Откровение 13:15), а оние кои ќе одлучат да
го осквернат Неговиот свет ден и официјално да го дадат својот глас со тоа што човечките закони ќе ги постават
над Божјиот Закон ќе бидат означени дека му припаѓаат на Атихристот. Сите кои му се лојални на Исус и на
Неговиот свет ден ќе го примат Исусовиот славен печат, и со тоа засекогаш ќе станат Негови. Оние кои ќе се
обидуваат да останат неутрални ќе се сметаат за антихристи (Матеј 12:30).
10. Кои две работи се обидува да ги измени Антихристот?
Даниел 7:25 . Тој ќе ...... помислува да ги измени времињата и
________.
Answer: ___________________________
Note: Во Даниел 7-ма глава ни се открива старозаветен опис на
силата на Антихристот. Јасно се претскажува дека ѕверот ќе се
обиде да ги измени Божјиот Закон и времињата. Папството се
обидело да го измени Божјиот Закон со: (1) изоставување на втората
заповед која забранува почитување на кипови, (2) скратување на
четвртата заповед од 94 зборови на само 8 со цел да избегне да
спомне кој ден е сабота, и (3) поделување на десетата заповед на
две. Папството се обидело да ги измени Божјите времиња со: (1) учење на луѓето да го препознаваат првиот ден
во седмицата како сабота наместо седмиот, и (2) прифаќање на практиката од паганскиот Рим денот да се
започнува на полноќ наместо со зајдисонце. Господовото сметање на саботата е од зајдисонце во петок до
зајдисонце во сабота (Левит 23:32). Ниту еден смртник не смее да се осмели да си игра со Божјиот свет Закон и
време (Матеј 5:18).
11. Какви биле Божјите критики кон Неговите дамнешни
свештеници, односно пастори?
Малахија 2:8, 9 . Направивте мнозина да се сопнуваат од Законот ....
зашто не се држевте за Моите патишта, туку бевте ____________
применувајќи го Законот.
Осија 4:6 Мојот народ гине: нема знаење; зашто ти го отфрли
знаењето, и Јас те отфрлам тебе од Моето свештенство; зашто го
заборави Законот на Својот Бог, и Јас ќе ги заборавам твоите
синови.
Answer: ___________________________
Note: Бога сè уште го боли кога Неговите пастори се пристрасни кон осум или девет заповеди и така
придонесуваат мнозина да се сопнат од Неговата заповед за празнување на саботата. Практично сите цркви
признаваат во своите официјални статии дека не постои библиска потврда за празнување на неделата. Но
трагично е тоа што и протестантите и католиците стојат виновни пред Божјиот суд заради отфрлање на

Библиската сабота! Самиот Господ ја дал саботата како знак, или печат, на Својата моќ да создава и на Својата
моќ да посветува и спасува (Излез 31:17; Езекиел 20:12). Никој не смее да се осмели да си поигрува со Неговиот
свет знак, кој го претставува големиот Небесен Бог и сето она за кое Тој стои.
12. Каква почит имале Божјите древни лидери кон Неговиот
Закон?
Осија 8:12 . Да му напишам и илјади Свои закони тие ќе ги сметаат
за _____.
Answer: ___________________________
Note: Времињата се немаат променето. Господ ја поставил
саботата, Неговиот голем печат, во средината од Неговиот Закон и ја
започнал таа заповед со зборот „помни“. Па сепак многу луѓе денес
чувствуваат дека држењето на Неговиот седми ден - саботата е
чудно.
13. Каков посебен, сериозен укор им упатил Господ на
религиозните лидери во врска со Неговата света сабота?
Езекиел 22:8 . Ги ________ Моите светини, ги обесветуваш
саботите.
Езекиел 22:26 Нејзините свештеници не го почитуваат Мојот Закон и
ги обесветуваат Моите светињи, не разликувајќи го светото од
несветото, ...... Ги занемарија моите саботи, без чест Сум во нивната
средина.
Answer: ___________________________
Note: Господ директно ги укорува религиозните лидери кои велат
дека саботата не е важна и кои велат „Така вели Господ“, кога тоа не е така.
14. За кој конкретен грев Господ им заповеда на Своите лидери
да го остават?
Исаија 58:1, 13, 14 . Викај од сето грло, не воздржувај се! Издигни го
својот глас како рог. ______ му ги на Мојот народ неговите злостори.
.... Ако заради саботата ја воздржиш ногата своја да ги исполнува
желбите на твоето срце во светиот Мој ден, и ако ја нарекуваш
саботата радост , свет ден Господов, .... тогаш ќе ја најдеш својата
радост во Господа.
Answer: ___________________________
Note: Господ им дава одговорност на духовните лидери да го
нарекуваат кршењето на саботата - грев и да инсистираат Неговиот
народ да ја слави саботата. Како и за апостолите тогаш, така и за нас денес наша единствена сигурност е повеќе
да го слушаме Бога отколку луѓето (Дела 5:29).
15. Што се случува кога го прифаќате Исуса и одлучувате
целосно да го следите?
Матеј 11:29 . Земете го Мојот јарем на себе и научете се од Мене,
зашто Јас сум кроток и понизен по срце; и ќе најдете _______ на
своите души.
Answer: ___________________________
Note: Со обратувањето во вашето срце навлегуваат величествен
спокој и мир. Саботата, што значи „одмор“ е симбол на одморот и
мирот што доаѓаат со новото раѓање (Евреите 4:1-10). Оние кои
навистина се наново родени ќе ја празнуваат саботата како
благословен знак за одмор (види стихови 4, 9, 10). Не постои радост
како радоста на една ново обратена личност која ја празнува саботата.

16. Пред да можете да кажете „не“ на жигот на ѕверот, морате
да кажете „да“ на печатот Божји. Исус чека крај вратата од
вашето срце на одговор. Дали ќе одлучите да одите под знамето
на Неговата славна сабота како доказ дека сте Го прифатиле
како свој Создател и Спасител?
.
Answer: ___________________________

Небесен-модел
Никогаш порано Господ не покажал толку големи знаци и чуда како кога
Ги извел Израелците од египетското ропство. Зло по зло удирале врз
царството на Фараонот сè додека тој не бил присилен да ги ослободи
своите робови. Потоа Господ го разделил Црвеното море и ја повел
младата нација кон слободата, а непријателите ги потопил позади нив.
Откако навлегле во пустината, Господ мнозина од својот народ ги
изненадил поведувајќи ги кон југ - во правец од ветената земја. Господ
знаел дека пред да бидат спремни да го добијат своето наследство,
мораат да бидат организирани и научени да имаат доверба во Него.
Додека патувале кон Синајската планина, Господ се погрижил за сите
нивни потреби. Кога биле гладни, Господ ги хранел со леб од небото.
Кога биле жедни, Господ им обезбедил вода од карпата. Кога биле
ненадејно нападнати од позади, Господ им дал чудесна победа.
Конечно, Израелците се собрале во подножјето на планината. Нивниот
Бог направил нешто што никогаш порано го немал направено. Тој
проговорил со силен глас пред целата нација и го дал Својот завет,
Десетте заповеди. Откако Господ јасно и гласно го изговорил Својот
Закон, Го повикал Мојсеја да се качи горе на планината Синај за да го
прими Законот запишан на камени плочи. Но Господ притоа му дал и
нешто друго. Додека Мојсеј бил на планината со Господа 40 дена и 40 ноќи, тој примил детални инструкции да
изгради убав, подвижен храм за Господа. Тоа ќе биде само мал модел од Неговото вистинско пребивалиште на
небото. Оваа единствена градба требало да послужи како три-димензионална поука за целиот свет за Божјиот
план за спасение од гревот

1. Што побарал Господ од Мојсеја да изгради, и зошто?
Излез 25:8 . Нека Ми изградат Светилиште, за да можам да
__________ меѓу нив.
Answer: ___________________________
2. Што очекувал Бог да
научи Неговиот народ
од светилиштето и
неговите служби?
Псалм 77:13 . Боже
твојот ____ е во
Светилиштето.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот пат, или план, за спасение бил откриен во земското
светилиште. Сè во светилиштето, или поврзано со службите во него,
било симбол на нешто што Исус ќе го стори за нашето спасение. Ние
не би можеле целосно да го разбереме планот на спасението се додека не го разбереме светилиштето и
неговите служби. Тоа било една огромна три-димензионална поука која го објаснува процесот на спасение.
3. Каде го добил Мојсеј нацрт-планот за светилиштето?
Излез 25:40 . Внимавај! Направи ги според ________ што ти беше
покажан на гората.
Answer: ___________________________
Note: Нацрт-планот за светилиштето, со сите спецификации за
негова изградба, на Мојсеј му го дал Господ на Синајската гора
(Евреите 8:5). Тоа требало да биде минијатурен приказ на Божјето
вистинско светилиште на небото.
Првото светилиште, или шатор, била една елегантна градба во вид
на шатор (5m на 14m). Таму пребивало натприродното Божјо
присуство и се одвивале посебни служби. Ѕидовите биле направени од багремови исправени даски поставени на
сребрени подножја и опковани со злато (Излез 26:15-19, 29). Покривот бил направен од четири слоја на
покривала - лен, козина, црвено обоена овновска кожа и кожа од јазовец (стихови 1, 7, 14). Имало две простории:
светина (5m на 9m ) и Светина на светините (5m на 5m). Почесто упатувајте се на горниот дијаграм додека ја
проучувате оваа лекција.
4. Што имало во предворјето?
Излез 29:18 . И тогаш изгори го целиот овен на ___________. Тоа е
жртва паленица во чест на Господа.
Излез 30:18 Направи мијалник од бронза ..... Тури вода во него.
Answer: ___________________________
Note: Жртвеникот (Излез 27:1-8) било местото каде што се
принесувале жртвите. Тој
се наоѓал во предворјето
веднаш спроти влезот во
светилиштето. Овој
жртвеник го претставувал Христовиот крст. Жртвеното животно го
претставувало Исуса, најголемата жртва (Јован 1:29). Мијалникот
(Излез 30:17-21; 38:8) претставувал широк бронзен басен и се наоѓал
помеѓу влезот на светилиштето и жртвеникот. Тука свештениците си
ги миеле рацете и нозете пред да влезат во светилиштето или пред
да положат жртва. Водата го претставува крштевањето, чистењето
на гревот и новото раѓање.
5. Кои три елементи се наоѓале во светињата?

Броеви 4:7 . Преку масата за ________ _______ нека распрострат сино платно.... Лебот на постојаниот принос
нека биде исто на него.
Броеви 8:2 Кога ќе ги палиш светилките, седум светилки нека светат на предната страна на светилникот.
Излез 30:1 Направи и жртвеник за палење на темјан; направи го од багремово дрво.
Answer: ___________________________
Note: Масата за лебни приноси (Излез 25:23-30) го претставувала Исуса, лебот на животот (Јован 6:51).
Седмокракиот светилник (Излез 25:31-40) го претставувал Исуса, светлината на светот (Јован 9:5; 1:9).
Светилниците со масло го симболизирале Светиот Дух (Захарија 4:1-6; Откровение 4:5). Кадилниот олтар (Излез
30:1-8) ги претставувал молитвите на Божјиот народ (Евреите 5:7).
6. Кој посебен предмет се наоѓал во Светината на светините?
Излез 26:34 . Стави го Шаторот над __________ на сведоштвото во
Светината над светините.
Answer: ___________________________
Note: Единствениот предмет во Светината на светините (Излез
25:10-22) бил Ковчегот на заветот, ковчег направен од багремово
дрво прелиен со злато. На ковчегот биле поставени два ангела
направени од чисто злато. Капакот од ковчегот се нарекувал престол
на милоста (Излез 25:17-22), каде што пребивало Божјото присуство.
Ова место го симболизирало Божјиот престол на небото, кој исто
така е лоциран помеѓу два ангела (Псалм 80:1, Исаија 6:1, 2).
7. Што има внатре во ковчегот?
Излез 25:21 . И стави го поклопецот одозгора над ковчегот, а во
ковчегот положи ги ________, што ќе ти ги дадам Јас.
Второзаконие 10:4, 5 И напиша Тој (Господ) на тие плочи, како и
порано, Десет заповеди .... Се свртив и слегов од гората. Ги положив
плочите во ковчегот што го направив. И останаа таму, како што
Господ ми нареди.
Answer: ___________________________
Note: Господ ги запишал Своите заповеди со сопствениот прст на
две камени плочи, и тие биле ставени во ковчегот. Престолот на
милоста бил над нив, што значело дека се додека Божјиот народ ги признавал и оставал гревовите (Пословици
28:13), над нив би се протегала милост преку крвта која била прскана од страна на свештеникот врз поклопецот
(Левит 16:15, 16). Крвта ја претставувала крвта што Исус ја пролеал за да им обезбеди на луѓето прошка и
прочистување (Матеј 26:28; Евреите 9:22).
8. Зошто требало да бидат жртвувани животни во службите на
старозаветното светилиште?
Евреите 9:22 . Без пролевање на ____ нема проштавање.
Матеј 26:28 Зашто ова е Мојата крв на Заветот, која се пролева за
мнозина, за проштавање на гревовите.
Answer: ___________________________
Note: Жртвувањето животни било неопходно за да им помогне на
луѓето да разберат дека без Исусовата крв која се пролеала на
крстот, не може да има прошка за гревовите. Шокантната вистина е
дека казната за гревот е смрт. Бидејќи сите ние сме згрешиле, сите
ќе умреме - и сите треба да умреме, но Исус го даде Својот совршен живот умирајќи на наше место за да плати
за нашите гревови. Грешникот ќе ја донел сопствената жртва и ќе го заколел животното со сопствените раце
(Левит 1:4, 5). Целата сцена била шокантна и крвава, оставајќи им силен впечаток на луѓето за возвишената
вистина дека гревот ја предизвикал Исусовата смрт. Така, тие со копнеж гледале нанапред на крстот за своето

спасение, додека пак ние гледаме наназад на крстот за нашето спасение. Не постои друг начин на спасение.
9. Што се случувало со гревот кога биле жртвувани животни?
Левит 1:4, 5 . Нека ја стави својата рака на главата на жртвата
паленица, за да му биде примена и со тоа да му се _______ вината.
Потоа нека заколе јунец пред Господа.
Answer: ___________________________
Note: Кога грешникот ќе ги положел своите раце на главата од
животното и ќе ги признаел гревовите, тие симболично се
пренесувале од грешникот на животното. Така, вината се префрлала
на животното и тоа требало да ја плати смртната казна. Ова го
претставува Исуса Кој ги зеде врз Себе нашите гревови.
10. Што се случувало со гревот кога била жртвувана жртва за
целиот Израел?
Левит 4:17 . Свештеникот нека го накваси својот прст во крвта и
нека ја _________ седумпати предната страна на завесата, пред
Господа.
Answer: ___________________________
Note: Свештеникот со дел од крвта ја попрскувал предната страна
од завесата внатре во светилиштето, така симболички пренесувајќи
го гревот од луѓето во светилиштето. Кога Исус се вознел на небото
по Својата смрт, Тој ја понудил Својата крв (како што тоа го правел и
свештеникот во свое време) за да покаже дека нашите гревови се
простени кога се признаваат во Исусово име (1 Јованово 1:9).
11. Кои два симбола од светилиштето ги исполнува Исус за
нас?
1 Коринтјаните 5:7 . Христос, нашето ________ _____, беше
жртвувано за нас.
Евреите 4:14 Имаме Голем Првосвештеник, Кој поминал низ
небесата - Исуса, Божјиот Син.
Answer: ___________________________
Note: Исус служи како жртва за нашите гревови и како наш небесен
Првосвештеник, на тој начин исполнувајќи две чудесни работи за нас.
Првата е целосната животна промена наречена ново раѓање, со сите
минати гревови простени (Јован 3:3-6; Римјаните 3:25). Втората е силата да се живее исправно и во сегашноста
и во иднината (Тит 2:14; Филипјаните 2:13). Овие две работи го прават човекот праведен, што значи дека помеѓу
него и Бога постои вистинска врска. Не постои начин да може човек да стане праведен со своите дела, бидејќи
праведноста доаѓа од милоста што само Исус може да ја обезбеди (Дела 4:12). Тоа е оправдување со вера, кое е
единствениот вистински вид на праведност.
12. Кои шест прекрасни ветувања ни ги дава Библијата за
праведноста што ни ја нуди Исус?
1 Јованово 1:9 . Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и
праведен: да ни ги прости гревовите и да нè _______ од секоја
неправда.

А. Тој ќе ги покрие нашите гревови од минатото и нема да ни засмета
вина (Исаија 44:22; 1 Јованово 1:9).
Б. Исус ни ветува дека ќе нè обнови во Божјиот лик (Римјаните 8:29).
В. Исус ни дава желба и сила да ја вршиме Божјата волја.
(Филипјаните 2:13).
Г. Исус ќе ни помогне да ги вршиме оние нешта што му се угодни на

Бога (Евреите 13:20, 21; 1 Јованово 3:22).
Д. Тој ни ја одзема смртната казна припишувајќи ни го Неговиот безгрешен живот и искупителна смрт (2
Коринтјаните 5:21).
Ѓ. Исус превзема одговорност да ни помогне за да нè зачува верни сè до Неговото доаѓање (Филипјаните 1:6,
Јуда 24).
Answer: ___________________________
Note: Исус е спремен да ги исполни сите овие прекрасни ветувања во вашиот живот. Дали сте спремен?
Паднете на колена и побарајте од Него да го превземе вашиот живот во Свои раце. Тој нема да ве разочара.
13. Дали за да станеме праведни и ние имаме некаков дел?
Матеј 7:21 . Не секој, што Ми вели: ‘Господи, Господи!’ ќе влезе во
царството небесно, а оној, кој ја ______ волјата на Мојот Татко, Кој е
во небесата.
Answer: ___________________________
Note: Да, нашиот дел е да му ги предадеме нашите срца и нашата
волја на Исуса и да му дозволиме Тој да владее. Мораме да Му ја
довериме целосната контрола над нашите животи. Мнозина веруваат
дека Исус ќе ги земе на небо оние кои што само го исповедаат
Неговото име, без оглед на нивното однесување. Но ова смртоносно
верување не е вистинито (Матеј 7:14).
14. Што се случува на денот на очистувањето?
Левит 16:30 . Зашто во тој ден ќе се помоли за вас за да ве ______
од сите ваши гревови пред Господа, и ќе бидете чисти.
Answer: ___________________________
Note: Денот на очистувањето бил свечен ден на судот кој во Израел
се случувал еднаш годишно (Левит 23:27). Требало да биде признаен
и оставен секој грев. Оние кои одбивале да го сторат тоа истиот ден
биле исклучувани од израелскиот камп засекогаш (стих 29). На тој
ден се избирале два јарца. Едниот бил Господов јарец а другиот бил
Азазел, кој го претставувал сатаната (Левит 16:7, 8). Господовиот
јарец бил заклан и жртвуван за гревовите на луѓето (стих 9).
Неговата крв била носена во светината на светините и била попрскувана пред и врз поклопецот на ковчегот
(стих 14).
Првосвештеникот имал право да влезе во светината на светините само на овој посебен ден на судот.
Попрсканата крв (која ја претставувала Исусовата жртва) била прифатена од Бога, а покајаните гревови на
луѓето биле пренесени од светилиштето на првосвештеникот.
Тој потоа вака покајаните гревови ги префрлал на јарецот (Азазел), кој бил воден во пустината и таму оставан
(стихови 16, 20, 22). На ваков начин, светилиштето симболично било очистено од гревовите на народот, кои таму
биле пренесени преку попрскувањето на крвта во текот на целата
претходна година.
15. Дали стариот ден на очистување е сенка на чистењето на
небесното светилиште?
Евреите 9:23 . И така, неопходно беше сликите на небесните нешта
да се очистат со нив, а самите _______ нешта со жртви подобри од
овие.
Answer: ___________________________
Note: Да! Службите што се изведувале на тој ден укажувале на
чистењето на гревовите од страна на Исус, нашиот Првосвештеник
во небесното светилиште. Тој е таму за да посредува за Својот народ
и е спремен да ги очисти гревовите на секого што ќе покаже вера во
Неговата пролеана крв. Древниот ден на очистување, како и модерниот израелски Јом Кипур, бил сенка на

конечното очистување кое ќе биде направено за планетата Земја. Конечното очистување води кон финалниот
суд, кој засекогаш ќе го реши проблемот на гревот во животот на секој поединец. Нашата следна лекција
покажува како Бог го прецизирал датумот за почеток на небесниот суд. Возбудливо!
16. Дали сакаш својот живот целосно да го ставиш во рацете на
Исус за да може Тој чудотворно да те направи праведен?
.
Answer: ___________________________

Чистење-на-храмот
Исус бил видно разжалостен кога влегол во предворјето на храмот и го
видел метежот. Буквално на секоја страна можел да види торови
преполни со животни и можел да ги слушне трговците како викаат и како
се пазарат за повисока цена со посетителите. Гукањето на гулабите,
блеењето на јагнињата и мукањето на телињата се мешале сите заедно
со смрдеата и формирале заеднички хаос.
Овој џумбус никогаш не бил по Божја замисла. Кога Соломон го градел
првиот храм во Ерусалим, имало таков респект кон Божјиот дом што дури
ни звук од чекан не можел да се слушне за време на изградбата. Сите
камења и штици биле претходно подготвени на друго место, а потоа
биле донесени на градилиштето и во најголема тишина биле составувани
(1 Цареви 6:7).
Исус нашол неколку канапи кои се користеле за врзување на стоката и ги
изврзал во мал камшик. Тогаш Божјиот Син повикал со силен глас:
„Однесете го тоа оттука! Не правете трговска куќа од Домот на Мојот
Татко!“ Јован 2:16. „Напишано е: Мојот Дом ќе биде наречен Дом На
Молитва, а вие го направивте разбојничка пештера.“ Матеј 21:13. Одејќи
од едниот крај до другиот, Тој ги ослободил животните и ги испревртел
масите на менувачите на пари.
Кога почувствувале дека се наоѓаат во присуство на Семоќниот, преплашените трговци избегале од предворјето
на храмот не обѕрнувајќи се наназад. Исус сакал повеќе од сè луѓето да имаат јасно разбирање за љубовта и
уредноста на Неговиот небесен Татко. Токму од тие причини Неговото срце било скршено кога видел дека
светиот храм се претворил во трговска куќа.
Многу години порано, пророкот Даниел претскажал едно друго време кога храмот ќе биде осквернат, Божјата
вистина ќе биде искривена а Неговиот народ угнетуван. И уште еднаш Господ ќе дојде да си го очисти Своето
светилиште.

1. Даниел добил неверојатна визија во која видел овен со два
рога (Даниел 8:1-4). Кого го претставува овој овен?
Даниел 8:20 . Овенот што го виде - неговите два рога - тоа се
царевите на _______ и Персија.
Answer: ___________________________
2. Потоа Даниел видел
јарец со голем рог
помеѓу неговите очи.
Што значи ова?
Даниел 8:21, 22
. Влакневиот јарец е
царот на _________; големиот рог меѓу неговите очи е првиот цар;
скршениот рог и четирите рога што излегоа на неговото место, тоа се
четири царства што ќе излезат од неговиот народ.
Answer: ___________________________
Note: Јарецот го претставува Грчко-Македонското царство а
големиот рог е симбол за неговиот прв владетел, Александар Македонски. Четирите рога ги претставуваат
четирите генерала кои завладеале со делови од империјата по смртта на Александар.
3. Потоа од четирите рога изникнува едно мало рогче. Која сила
ја претставува овој „мал рог“?
Дела 18:2 . Клаудиј (Цезар) заповеда сите Јудејци да го напуштат
____.
Answer: ___________________________
Note: „Малиот рог“ што ги прогонувал Божјите избраници,
осквернувал свети работи и застанал против Исус го претставува
Рим - и паганскиот и папскиот. Рим е единствената сила што следела
после Грчко-Македонското царство и станала многу голема.
4. На Даниел му било
кажано дека малиот рог ќе го осквернува светилиштето. Колку
долго ќе трае тоа додека не се очисти?
Даниел 8:14 . Уште ____ илјади и три стотини вечери и утра; тогаш
Светилиштето ќе биде очистено.
Answer: ___________________________
Note: Овој период од 2300 дена е најдолгиот пророчки период во
Библијата, но почетната точка се дава во следната глава - во Даниел
9:25.
5. Како реагирал
Даниел кога видел дека малиот рог го прогонува Божјиот народ
и ја замрачува вистината?
Даниел 8:27 . Тогаш јас, Даниел, примрев и бев _______ повеќе
денови. .... Бев смутен заради привидот, но никој не го узна тоа.
Answer: ___________________________
Note: Даниел длабоко се растажил од она што допрва надоаѓало
врз Божјиот народ што се онесвестил и бил болен некое време. Но на
почетокот ниту Даниел ниту неговите другари не можеле да ја
разберат визијата за 2300-те денови.

6. Во следната глава, ангелот детално го објаснува
пророштвото. Колку долго траел периодот што претходно не бил
објаснет во визијата?
Даниел 9:24 . ________ седмици им се одредени на твојот народ и
на Твојот Свет град, ...... за да им се стави печат на видението и на
пророците.
Answer: ___________________________
Note: Неколку години откако Даниел ја примил визијата, му дошол
Господов ангел да му помогне во нејзиното разбирање. Ангелот
додал дополнителни информации вклучувајќи 70 пророчки седмици
кои биле „одредени“, а се однесувале за Евреите и градот Ерусалим.
Господ и дал на својата избрана нација уште една шанса - 490 години можност да ја исполнат својата цел - да му
го претстават Месијата на светот (Даниел 9:23, 24).
7. Која била почетната точка на пророштвата од 2300 денови и
70 седмици?
Даниел 9:25 . Знај и разбери: Од мигот кога ќе излезе словото: „Нека
се вратат и нека го ______ ___ Ерусалим па до Кнезот Помазаник ќе
бидат седум седмици, и тогаш шеесет и две седмици....
Answer: ___________________________
Note: Ангелот му рекол на Даниел да започне со пресметување на
пророштвата за 2300 денови и 70 седмици од донесување на
декретот за реизградба на Ерусалим. Во тоа време Божјиот народ
бил под Персиско ропство. Декретот бил донесен во седмата година
од царувањето на Артаксеркс, кој започнал да владее во 464 год.
пр.н.е (Езра 7:7). Декретот на Артаксеркс во 457 год. пр.н.е бил единствениот кој се однесувал конкретно на
реизградбата на Ерусалим.
8. Ангелот рекол, доколку пресметаме 69 седмици започнувајќи
од 457 год. пр.н.е., ќе дојдеме до Кнезот Помазаник. Дали
навистина било така?
Дела 10:37, 38 . Вие знаете што се случи ...... по крштавањето што
го проповедаше Јован; Го знаете Исуса од Назарет, како Бог Го
________ со Светиот Дух и со сила.
Answer: ___________________________
Note: Да, било. Неверојатно чудо. Стотици години пред Исус да
биде помазан со Свети Дух, настанот бил претскажан преку
пророштво! „Месија“ е еврејски збор за „помазан“, а зборот „Христос“
го означува истото, но на грчки јазик. Во Лука 3:21, 22 ни се вели дека
посебното помазание со Светиот Дух се случило за време на Неговото крштевање. Овде е клучот за разбирање!
Во библиските пророштва, еден пророчки ден е еднаков на една буквална година (Броеви 14:34; Езекиел 4:6;
Лука 13:32). Додавајќи 69 седмици или 483 пророчки дена (69 Х 7 = 483) на 457 год. пр.н.е. доаѓаме до 27 година
после Христа.
483 години
+457 почетен датум
= 26 год. по Христа
+1 година за периодот од 1 год. пр.н.е. - 1 год. по Христа (немало нулта година)
= 27 год. по Христа
Исус својата месијанска служба ја започнал после Своето крштевање во 27 година, точно 483 години откако бил
даден декретот во 457 год. пр.н.е. Поради тоа после крштевањето Исус започнал да проповеда: „Времето се
исполни, и наближи Божјото Царство.“ Марко 1:15. Тој притоа мислел на пророчкото време од Даниел 9:25

9. Што е следното што требало да се случи според
пророштвото?
Даниел 9:26, 27 . А по шеесет и две седмици Помазаникот ќе биде
________, но не за себе. .... И ќе склучи сојуз со мнозина за една
седмица: а во половината на седмицата ќе прекрати жртвата и
приносот.
Answer: ___________________________
Note: Пророштвото потоа предвидело дека Исус ќе биде „погубен“,
односно распнат, во половината од последната седмица од
пророштвото на 70 седмици. Сметајќи три и пол години од Неговото
помазание кое се случило во 27-та година есента ќе дојдеме до 31-та
година на пролет, кога точно Исус бил распнат. Во моментите кога умрел, завесата во храмот се расцепила на
два дела одозгора па надолу (Матеј 27:50, 51), укажувајќи на тоа дека Исус ставил точка на жртвениот систем со
Неговата смрт како Јагне Божјо. Ве молиме повторно погледнете го временскиот дијаграм погоре.
10. На која група на луѓе според заповедта на Исус требало
најпрво да проповедаат учениците?
Матеј 10:5, 6 . Не одете по пат кај народите, ..... туку одете подобро
кај изгубените овци на __________ дом.
Answer: ___________________________
Note: Исус инсистирал Неговите ученици најнапред да им
проповедаат на Евреите, затоа што ним им преостанувале уште три
и пол години можност од 490-те години што им биле дадени за да го
прифатат и да го прокламираат Месијата. Пророштвото во Даниел
9:27 вели дека Исус ќе го утврди заветот, односно големиот план на
спасение, со мнозина за една пророчка седмица (седум буквални
години). Но Исус бил распнат во средината на последната седмица која била одредена за Неговиот избран
народ, па според тоа на кој начин можел да го утврди заветот со нив после Својата смрт? Одговорот може да се
најде во Евреите 2:3, „Како ќе и избегаме ние, ако занемариме толкаво голема спасение, кое почна со
Господовото проповедање, а кое е потврдено на нас од оние, кои го чуле.“ Исусовите ученици им проповедале
на Евреите во последните три и пол години, се додека народот официјално не го отфрлил Евангелието во 34-та
година кога праведниот ѓакон Стефан бил каменуван. (Погледнете го додатокот со наслов „Колебливата
седмица“)
11. Какво предупредување му дал Исус на Својот народ?
Матеј 21:43 . Затоа ви велам, дека ќе ви биде _________ Божјото
Царство и ќе му биде дадено на народ, кој ќе ги донесува неговите
плодови!
Answer: ___________________________
Note: Исус бил јасен дека специјалниот статус што го уживал
еврејскиот народ ќе му биде одземен доколку луѓето упорно го
отфрлаат Месијата.
12. Кој е тој друг
„народ“ за кого зборува
Исус во Матеј 21:43, што ќе стане Негов избран народ?
Галатјаните 3:29 . А ако сте пак вие __________, тогаш сте
Авраамово семе, наследници по ветувањето.
Римјаните 2:28, 29 Зашто не е Јудеец оној, кој е тоа надворешно, ....
туку Јудеец е оној, кој е тоа во внатрешноста.
Answer: ___________________________
Note: Од 34-та година со каменувањето на Стефан (Дела 7:58, 59),
Израелскиот народ престанал да биде од Бога избран. Од причина
што Израелците постојано го отфрлале Божјиот план за нив, тие не се повеќе во центарот на вниманието на

пророштвата за последното време. Сега сите оние што го прифаќаат Исуса се Негов избран народ, а ветувањата
што Бог му ги упатил на буквалниот Израел сега се однесуваат исто така и на духовниот Израел (Римјаните 9:68).
13. Според ангелот кој му се обратил на Даниел, што ќе се
случи на крајот од 2300-те години?
Даниел 8:14 . Одговори: Уште две илјади и три стотини вечери и
утра; тогаш ____________ ќе биде очистено.
Answer: ___________________________
Note: Во 34-та година, остануваат 1810 години од пророштвото за
2300 денови. (Обрнете внимание на датумите на горниот дијаграм.)
Ако додадеме 1810 години на 34-та година ќе дојдеме до 1844-та
година. Ангелот кажал дека во тоа време, ќе биде очистено
небесното светилиште. (Земното светилиште било уништено во 70-та
година.) Исус, нашиот Првосвештеник на небото (Евреите 4:14-16;
8:1-5), започнал да го отстранува записот на гревот од небесното светилиште (Откровение 20:12; Дела 3:19-21)
во 1844-та година. Оваа прва фаза на судот се нарекува предадвентен суд затоа што се одвива пред второто
Христово доаѓање.
14. Чии случаеви се разгледуваат за време на предадвентниот
суд?
1 Петрово 4:17 . Зашто е време да почне судот од Божјиот ____.
Answer: ___________________________
Note: Оваа прва фаза на судот ги опфаќа само ние што изјавуваат
дека се Божји чеда.
15. Кои ќе бидат
испитани во првата
фаза на судот?
Откровение 20:12 . На
мртвите им беше судено според она што е _________ во книгите.
Проповедник 12:14 Зашто сите скриени дела, било добри или зли,
Бог ќе ги изведе на суд. Јаков 2:12 Ќе бидат судени по законот на
слободата.
Answer: ___________________________
Note: Доказите што се презентираат на судот се земаат од книгите
што се чуваат на небото, а кои што ги содржат сите детали од животот на една личност. (Погледнете го исто така
и Псалм 56:8.) Десетте заповеди, Божјиот Закон, е Неговиот стандард
на судот (Откровение 22:14).
16. Дали Господ е мојот обвинител на судот?
Откровение 12:9, 10 . Старата змија, наречена _______ .... беше
исфрлен на земјата, .... Зашто е отфрлен обвинителот на нашите
браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог, дење и ноќе.
Answer: ___________________________
Note: Не! Сатаната е нашиот единствен обвинител. За жал, некои
христијани мислат дека Исус се обидува да го убеди Таткото да не
поштеди за време на судот , но Исус вели: „Зашто Самиот Татко ве
љуби.“ Јован 16:27

17. Морам ли да бидам сам на предадвентниот суд?
1 Јованово 2:1 . Дечиња мои, ова ви го пишувам за да не згрешите;
и ако некој згреши, имаме Бранител при Таткото: _____ Христа,
Праведникот.
А. Исус е наш адвокат (1 Јованово 2:1).
Б. Исус е нашиот судија (Јован 5:22).
В. Исус е нашиот верен и вистинит Сведок (Откровение 3:14).
Answer: ___________________________
Note: За среќа, не. На судот, Исус е адвокат, судија и сведок. Ако
живеете за Христа, не можете да изгубите (Римјаните 8:1; Колосјаните 1:12-14)!
18. Доколку Исус е ваш адвокат на судот, Тој ви ветува дека ќе
го добие вашиот случај. Дали ќе му го предадете животот уште
денес?
.
Answer: ___________________________

Приказна-за-двете-жени
Завладеала тишина во царевата судска сала, и сите погледи биле
вперени во цар Соломон. Неговите слуги се прашувале као младиот цар
ќе го реши овој замрсен случај.
Две самохрани мајки живееле во иста соба, и двете скоро во исто време
родиле машко дете. Во текот на ноќта една од нив случајно го налегнала
своето дете и тоа се загушило. Кога се разбудила изутрината и
забележала дека детето и е студено и неподвижно, збунетата жена го
зела бебето на другата мајка а и го оставила своето мртво бебе.
Подоцна кога другата жена се разбудила и го видела мртвото бебе,
почнала да плаче и жали. Но откако добро го погледнала бебето, набргу
сватила дека не е нејзиното. Своето бебе го видела од спротивната
страна на собата во прегратките на својата цимерка.
Сега и двете жени се нашле пред царот, борејќи се за тоа кој ќе го има
бебето. „Бебето е мое!“, викала едната.
„Не, мртвото бебе беше твое!“, и се спротивставила другата.
Како ќе утврди царот која е вистинската мајка? Соломон ја прекинал
нивната расправија и му наредил на стражарот да земе меч и да го
подели бебето на две. На почетокот војникот мислел дека царот се шегува, но Соломон со исчекување
погледнал кон неодлучниот стражар. Стражарот полека го извадил својот остар, блескав меч и тргнал кон
жената што го држела бебето во своите прегратки. Одеднаш вистинската мајка се фрлила пред нозете на царот
и почнала да го моли! „Дајте и го детето, но ве молам немојте да го убиете!“ А другата жена рекла: „Поделете го,
да не биде ниту мое ниту нејзино.“ На Соломон му било повеќе од јасно која е вистинската мајка.
Во пророштвата, жената е симбол за црквата (Еремија 6:2). Помеѓу толку многу цркви во овие последни денови,
како можеме да препознаеме која е вистинската црква на последокот која го има живиот Син, наспроти многуте
лажни? Како и Соломон, мораме да го употребиме мечот на Божјата реч (Евреите 4:12)!

1. Како Откровението ја опишува вистинската Божја црква?
Откровение 12:1, 2, 5 . _______, облечена со сонцето и месечината
под нејзините нозе, а на нејзината глава круна од дванаесет ѕвезди,
и беше бремена и викаше од породилни болки и маки. .... И роди
машко Дете, син, кој ќе им биде на сите народи Пастир со железно
жезло. И нејзиното Дете беше однесено при Бога и при Неговиот
престол.
Answer: ___________________________
Note: Во библиските пророштва Божјата црква е претставена како
чиста жена (Еремија 6:2). Во Откровение 12-та глава, оваа жена е
облечена со сонце, месечина и ѕвезди - природните светила што ги
создал Бог. Исус и рекол на црквата: „Вие сте светлината на светот.“ Матеј 5:14. Сонцето ја претставува
Исусовата светлина (Псалм 84:11; Малахија 4:2). Месечината под нејзините нозе ги претставува сенките на
старозаветниот жртвен систем. Како што месечината ја рефлектира сончевата светлина, така и жртвениот
систем беше корисен затоа што ја рефлектираше светлината на идниот Месија (Колосјаните 2:16, 17; Евреите
10:1). Дванаесетте ѕвезди над нејзината глава го симболизираат водството на црквата - 12 племиња во Стариот
завет и 12 апостоли во Новиот завет. Оној Кој што ќе владее над сите народи со железно жезло е Исус (Псалм
2:7-9); Откровение 19:13-16).
2. Кој е “големиот змев“, и што се обидува да стори?
Откровение 12:9 . И беше исфрлен големиот змев, старата змија,
наречена ѓавол и ________.
Откровение 12:4 И змевот стоеше пред жената, која требаше да
роди, за да и го проголта Детето кога ќе роди.
Answer: ___________________________
Note: Змевот е сатаната, кој во времето кога се родил Исус делувал
преку паганската Римска империја. Сатаната дејствувал преку Ирод,
тогашниот владетел, во обидот да го убие детето Исус погубувајќи ги
сите бебиња во Витлеем (Матеј 2:16).
3. Што се случува откако на сатаната му пропаѓа планот да го
уништи Исуса?
Откровение 12:5 . И нејзиното Дете беше _________ при Бога и при
Неговиот престол.
Answer: ___________________________
Note: По Неговото воскресение, Исус се вознел на небото кај
Божјиот престол (Дела 1:9-11), каде што бил далеку од дофатот на
сатаната.
4. Што и правел
сатаната на црквата, откако Исус се вознел на небото?
Откровение 12:13 . И кога змевот виде дека е фрлен на земјата,
почна да ја _____ жената, која го родила машкото.
Answer: ___________________________
Note: Кога сатаната немал повеќе можност да ја искажува својата
омраза спрема Исуса, решил да го повреди Исуса свртувајќи го
својот бес кон црквата.

5. Каде избегала црквата за време на овој страшен период на
прогонства? Колку долго траело тоа?
Откровение 12:6 . А жената избега во _________, каде имаше место,
што Бог и го приготви, за да ја хранат таму илјада и двеста и шеесет
денови.
Answer: ___________________________
Note: Жената (Божјата црква) избегала во пустината (оддалечени и
пусти места на земјата) за да се сокрие од своите непријатели. Многу
добро познат историски факт е дека за време на Мрачниот Среден
Век, Божјиот народ се криел по пештерите и пустите места на
земјата, вклучувајќи ги и американските брегови, во потрага по
религиска слобода и заштита од папското прогонство. 1260-те дена (исто така опишани во Библијата како 42
месеца или три и пол години) се однесуваат на страшниот период од 1260 години прогонство за чие време
милиони ги положиле своите животи за својата вера. За време на овој временски период, Божјата црква била
жива но не била препознатлива како официјална, видлива организација. (Погледни го додатокот со наслов
„Години на прогонство“.)
6. Кои се другите два знаци на препознавање на вистинската
Божја црква?
Откровение 12:17 . И змевот се разгневи на жената и отиде да
војува против другите од нејзиното семе, против оние, кои ги пазат
Божјите ________ и го имаат Исусовото сведоштво.
Answer: ___________________________
Note: Божјата црква на остатокот, во која што Тој ги повикува сите,
ќе ги држи сите десет Божји заповеди (вклучувајќи ја и саботата).
Исто така ќе го има и Исусовото сведоштво, кое што е духот, односно
дарот на пророштвото (Откровение 19:10). Господ ја нарекува
Својата црква на последокот „остатокот“, затоа што е идентична во
доктрините и карактеристиките со апостолската црква. „Остатокот“ е последното останато парче од еден топ
платно. Тоа е потполно исто како и првото парче од истиот топ
платно.
7. Според Исуса како ја демонстрираме нашата љубов кон
Него?
Јован 14:15 . Ако Ме љубите, ќе ги _______ Моите заповеди.
1 Јованово 5:3 Зашто ова е љубовта Божја: да ги исполнуваме
Неговите заповеди.
Answer: ___________________________
Note: Во нашата воведна сторија, Соломон бил во можност да ја
идентификува вистинската мајка по нејзиниот вистински израз на
љубов. На истиот начин, вистинската Божја црква ќе може да се
препознае по нејзината пожртвувана љубов и желбата да ги
исполнува Неговите заповеди.
8. Кои три пораки ќе ги проповеда Божјата црква на остатокот ?
Откровение 14:7 . Бојте се од Бога и подајте Му слава, зашто дојде
часот на Неговиот ____, и поклонете Му се на Оној, Кој го создал
небото и земјата, морето и водните извори.
Откровение 14:8 И друг, втор, ангел дојде по него, велејќи: „Падна,
падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното
вино на своето блудство.
Откровение 14:9, 10 И друг, трет, ангел дојде по него, велејќи со
силен глас: „Ако некој му се поклони на Ѕверот, и на неговиот лик, и
прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од

виното на Божјиот гнев, што е налеано чисто во чашата на Неговиот гнев.
Answer: ___________________________
Note: Овие три ангелски цитати претставуваат три итни пораки што Божјата црква ќе ги проповеда пред самото
Исусово доаѓање.
9. Кому ќе му ги проповеда Божјата црква овие пораки?
Откровение 14:6 . Имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на
жителите на земјата: и на ______ народност и на секое племе и јазик
и народ,
Answer: ___________________________
Note: Божјата црква на остатокот оваа тро-ангелска вест ќе им ја
проповеда на секоја нација на земјата.
10. Кои спецификации
ни ги дал Бог во Својата
реч за да ни помогне да
ја идентификуваме Неговата црква на остатокот?
Откровение 12:17 . И змевот се разгневи на жената и отиде да
војува против _________ од нејзиното семе, против оние, кои ги пазат
Божјите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво.
1. Ќе се појави и ќе ја врши својата видлива работа откако ќе излезе
од пустината во 1798 година (Откровение 12:6, 13-17).
2. Ќе ги учи истите вистини што ги учеле и апостолите, и сите тие ќе
бидат во согласност со Библијата (Откровение 12:17).
3. Ќе ги исполнува десетте заповеди, вклучувајќи ја и библиската сабота (Откровение 12:17).
4. Ќе го има духот на пророштвото во своите редови (Откровение 12:17; 19:10).
5. Ќе ја прокламира Божјата тро-ангелска порака со силен глас (Откровение 14:6-14).
6. Ќе биде светско движење (Откровение 14:6).
7. Ќе го проповеда вечното Евангелие, кое е спасение само преку Исуса Христа (Откровение 14:6).
Answer: ___________________________
Note: Многу прекрасни христијани се членови на цркви кои не ги исполнуваат седумте горенаведени
спецификации. Меѓутоа, една таква црква не може да биде Божји остаток во кој што Тој ги повикува сите Свои
искрени чеда, бидејќи Неговата црква на остатокот мора да ги
исполнува сите седум спецификации.
11. Исус ги дава овие седум пророчки знаци на распознавање
па потоа вели: „Оди и најди ја Мојата црква“ Што ти ветува
додека бараш?
Лука 11:9 . Барајте, и ќе
________!
Answer:
______________________
_____
12. Колку црковни
организации во светот
ги исполнуваат овие седум точки?
Ефесјаните 4:5 . Еден Господ, една _____ и едно крштавање.

Answer: ___________________________
Note: Само една црква во целиот свет ги исполнува сите овие спецификации - Адвентистичката црква, црквата
која ви ги презентира овие предавања. Таа токму во моментов ја проповеда големата тро-ангелска порака од
Откровение 14:6-12 насекаде по светот. Има одзив од милиони ширум светот.
13. Многу деноминации се нарекуваат христијански. Дали тоа
значи дека тие се Божјата вистинска црква?
Исаија 4:1 . И седум жени ќе се фатат за еден маж - во оној ден: „Ќе
јадеме свој ____, ќе речат, и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни
само да го носиме твоето име, симни го од нас сиот наш срам.
Answer: ___________________________
Note: Лебот е симбол за Божјата реч (Јован 6:35, 51, 52, 63),
облеката е симбол за праведност (Откровение 19:8). Седумте жени
во ова пророштво си имаат свој леб (концепт на вистина) и сакаат да
си ја задржат сопствената облека (праведност). Тие не ја сакаат
совршената облека на Христовата праведност. Сè што тие сакаат е
да го носат името Христово, веројатно од причина што Библијата вели: „Нема спасение ниту во еден друг, ниту
има друго име под небото, дадено на луѓето, преку кое мора да се спасиме.“ Дела 4:12.
14. Кога некој ќе ја пронајде вистинската Божја црква на
остатокот, дали е неопходно да стане нејзин член?
Дела 2:47 . А секој ден, Господ ги _________ оние, кои се спасуваа.
Answer: ___________________________
Note: Да, да се биде член на Божјата црква на остатокот е
императив. Погледнете колку јасно Бог одговара на ова прашање:
-Сите сме повикани во едно тело (Колосјаните 3:15).
-Тоа тело е црквата (Колосјаните 1:18).
-Стануваме дел од тоа тело со крштевањето (1 Коринтјаните 12:13).
Денес е императив да се биде член на Божјата црква, како што некогаш во времето на Ное било императив да се
влезе во ковчегот. Господ вели: „Влезете: ти и сето твое семејство во
бродот.“ Битие 7:1.
15. Колку начини на спас постоеле во времето на Ное?
Евреите 11:7 . Преку вера Ное ..... приготви ________ за спасение
на својот дом.
Answer: ___________________________
Note: Исус вели дека времето непосредно пред Неговото второ
доаѓање ќе биде како Ноевото време (Лука 17:26). Ќе постои само
еден начин на спас, исто како што во времето на Ное постоел само
еден ковчег.
16. Бидејќи и во
другите цркви има многу верни христијани и со оглед на тоа што
Господ има само еден вистински остаток, што ќе се случи со
овие искрени христијани?
Јован 10:16 . И други овци имам, што не се од овој овчарник; и нив
треба да ги доведам, па ќе го _______ Мојот глас и ќе биде едно
стадо и еден Пастир.
Откровение 18:2, 4 Падна, падна големиот Вавилон, .... Излезете од
неа, народе Мој, за да не бидете соучесници во нејзините гревови и
да не ги примите нејзините зла.

Answer: ___________________________
Note: Исус ќе си ги повика сите верни, искрени следбеници да излезат од Вавилон. Тие ќе го слушнат Неговиот
глас, ќе се одзвијат и ќе влезат во Неговата единствена црква на остатокот.
17. Исус денес ве повикува и вас да влезете во сигурноста на
Неговата црква на остатокот. Вие сте Му многу драгоцени. Дали
ќе се одзвиете на Неговиот повик?
.
Answer: ___________________________

Небесни-прозорци
Јаков никогаш не се почувствувал толку скуден и
осамен - а сетоа тоа само затоа што бил измамлив и алчен. Најпрво
Јаков го поткупил Исава, неговиот постар близнак, да му го земе
неговото првенство. Потоа, со помош на својата мајка, го измамил
неговиот слеп татко, Исак, примајќи го од него татковиот благослов што
со право му припаѓал на Исав.
Сега Јаков бил приморан да бега од дома, меѓу другото да ги избегне и
смртните закани од неговиот разлутен брат. Ја наведнал својата глава и
заплакал кога помислил како сите негови алчни планови му се вратиле
на негова глава. Сам во пустината, имајќи само камен за јастук и стап за
заштита, Јаков се обидел да се одмори. Се прашувал дали воопшто
некогаш повторно ќе може да ги види своите родители - и дали Бог ќе му
прости. Исцрпен, се занел и заспал. Наскоро се нашол во сјајна светлина
на еден живописен сон. Видел блескава светлина како паѓа од
отвореното небо, и прекрасни скалила како се извиваат одозгора од
славата па се до долу до земјата. Безбројни светли ангели се симнувале
и качувале по скалилата.
Потоа Јаков го слушнал гласот Господов како говори од небото и му
ветува дека ќе го благослови во неговото патување. Господ исто така со
Јакова го потврдил истиот завет што го направил со Аврам и Исак. Кога се разбудил, Јаков паднал на своите
колена и се заветувал дека ќе ги напушти своите алчни патишта. Неговото ветување било: „А од с è што ќе ми
даваш, за Тебе ќе одвојувам десеток.“ Битие 28:22.
Господ го прифатил ова заветување и ги отворил небесните прозорци така што кога Јаков се враќа дома после
цели 20 години, тој станува многу успешен и благороден човек.

1. Од каде му е на Јакова идејата да му врати десеток на
Господа?
Битие 14:18, 20 . А Малхиседек, ..... Му беше свештеник на
Сèвишниот Бог. .... И му даде Аврам _______ ____ од с è.
Answer: ___________________________
Note: Десетокот е една десетина од примањата на едно лице.
Всушност зборот „десеток“ едноставно значи „десетина“. Јакововиот
дедо Аврам, оставил пример многу години порано давајќи му десеток
на Божјиот свештеник, Мелхиседек.
2. Колкав дел од
нашите примања му припаѓа на Бога?
Левит 27:30 . Секоја ________ од земјата ..... Му припаѓа на
Господа; тоа е Господова светина.
Answer: ___________________________
Note: Технички, 100 проценти од сè што имаме му припаѓа на Бога.
Псалм 24:1 Господова е земјата и сè што е на неа, светот и сите
кои живеат во него.
Но Бог бара од нас да признаеме дека веруваме оти сè му припаѓа
Нему со тоа што ќе му дадеме десеток, односно десет проценти од
нашите примања.
3. Што прави Господ со нашите десетоци?
Броеви 18:21, 24 . Еве, на _________ синови им ги давам во
наследство сите десетоци во Израел за нивната служба - за
службата што ја вршат .... Бидејќи десетокот на Израелевите синови,
..... им го давам во дел на левитите.
1 Коринтјаните 9:13, 14 Не знаете ли дека се хранат од храмот
оние, кои исполнуваат света служба, и дека служителите на
жртвеникот добиваат дел од жртвеникот? Така, Господ им нареди на
оние, кои го проповедаат Евангелието, да живеат од Евангелието.
Answer: ___________________________
Note: Во Стариот завет, Господ наредил десетокот да се користи како издршка за Левитите, кои биле Негови
свештеници. Во 1 Коринтјаните 9:13, Бог вели исто како што свештениците порано биле платени од десетокот во
храмот, така и денешните проповедници треба да бидат платени од
десетокот кој се дава во црквата.
4. Дали системот на давање десеток е дел од стариот Мојсеев
закон, кој беше прикован на крстот?
Битие 28:20, 22 . Тогаш направи завет: .... од сè што ќе ми даваш, за
Тебе ќе _________ десеток.
Answer:
______________________
_____
Note: Не! И Аврам и
Јаков Му дале десеток од
своите примања на
Господа уште пред да биде даден Мојсеевиот закон. Бидејќи ова се
случува пред Синај, знаеме дека не е дел од церемонијалниот закон
кој беше укинат на крстот. Законот за десеток е дел од Божјиот план
за подршка на Божјето дело, и важи и ден денес.
5. Но зарем Исус не го осудил давањето десеток?

Матеј 23:23 . Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане, копра и кимин, а го
оставивте поважното во Законот: правдата, милоста и верата. Ова _______ да се прави, а она да не се остава!
Answer: ___________________________
Note: Не. Исус видел дека скржавите фарисеи броеле ливчиња и ситни семчиња за десеток наместо да го
однесат во храмот со бушели (мерка за количина). Затоа ги укорил за нивната точност во десетокот а за сметка
на тоа потфрлиле во правдата, милоста и верата. Тој не ги осудил затоа што давале десеток, туку затоа што ги
игнорирале останатите големи христијански принципи. Затоа Исус рекол: „Ова требаше да се прави (мислејќи на
десетокот), а она да не се остава!“
6. Какво прекрасно ветување дава Господ во врска со
десетокот?
Малахија 3:10 . Донесете ги сите десетоци во ризницата, .... Тогаш
________ Ме - зборува Господ над Војските - не ќе ли ви ги отворам
небесните брани и не ќе ли излеам врз вас благослов со полна
мерка.
Answer: ___________________________

го даде.

Note: Господ вели: „Ако се сомневате, пробајте да дадете десеток.
Испробајте Ме, и видете дали нема да ве благословам пребогато.“
Илјадници илјади кои даваат десеток ќе ви потврдат дека тоа е
вистина. Не можете да дадете повеќе од она што Бог може вам да ви

7. Господ на целиот Свој народ му вели да го донесе десетокот
во ризницата. Што значи тоа?
Неемија 13:12 . Тогаш сета Јудеја донесуваше во __________
десеток од житото, виното и маслото.
Answer: ___________________________
Note: Ризницата е во суштина благајната на Божјата црква. Во
Малахија 3:10, Господ ја именува ризницата како „Мој Дом“, што
значи Негова црква, или храм. Други текстови каде што ризницата е
означена како храм, или храмска благајна, се 1 Летописи 9:26 и
Неемија 10:37, 38. Очигледно е дека ризницата е благајната на
Божјата црква.
8. Кога даваме десеток, кој всушност ги прима нашите пари?
Колосјаните 3:23 . Што и да правите, правете го од душата како за
_______, а не за луѓе.
Евреите 7:8 И така, тука смртни луѓе земаат десеток, а таму Оној
(Исус), за Кого се сведочи дека живее.
Answer: ___________________________
Note: Секогаш треба да
имаме на ум дека нашите
десетоци не им ги даваме
на луѓе, туку на Бога. Тие му припаѓаат Нему. Не треба да се грижиме
за тоа како се користи десетокот доколку му го даваме на Господа.
Тој е доволно голем да се погрижи за Своите пари и исправно да се
справи со секој оној кој би бил неодговорен во раководењето со
Неговите фондови.
9. Како надополнување на мојот десеток, кој му припаѓа на
Бога, што друго бара Тој од Својот народ?
Псалм 96:8 . Принесете ______ и влезете во Неговите дворови.

Малахија 3:8 Може ли човек да краде од Бога? Но вие крадете од Мене. Ќе речете: 'што крадеме од Тебе? - од
десетокот и од приносите.'
Answer: ___________________________
Note: Господ бара да му дадеме доброволни дарови како израз на нашата љубов кон Него и нашата
благодарност за Неговите благослови.
10. Колкава сума треба да дадеме како дар?
2 Коринтјаните 9:7 . Секој нека даде како што одлучил во ______, а
не со жал и не од принуда, зашто Бог го љуби радосниот дарител.
Answer: ___________________________
Note: Библијата не поставува некаква си одредена сума. Секој
поединечно решава колку да даде како доброволен дар, онолку колку
што ќе го поттикне Бог.
11. Кој е испитот на кој
што Адам и Ева паднале
а ние треба да го
положиме доколку сакаме да го наследиме Божјото царство?
Битие 3:3 . Само за плодот на ______ што е среде градината Бог
рече: ‘Не јадете од него! И не допирајте го, за да не умрете!
Answer: ___________________________
Note: Господ им рекол на Адам и Ева да јадат од плодовите на сите
дрвја во градината освен од едно - дрвото на спознавањето на
доброто и злото. Тие не требало да јадат од тоа дрво, затоа што ќе
умрат. Господ не ставил електрична ограда околу дрвото, туку го
поставил онаму каде што можеле да го досегнат и да вкуста од неговиот плод. Тоа тие и го сториле, затоа што
не му поверувале на Бога. Господ денес не става на истиот испит. Тој вели: „Можеш да ги задржиш сите пари
што ќе ги заработиш, освен една десетина. Тој дел е Мој. Не земај го за себе.“ Но и покрај тоа, тој тие пари ги
остава на наш дофат, каде што можеме да ги земеме ако тоа го сакаме. Но кога правиме такво нешто, го
повторуваме гревот на Адам и Ева. На Господа не му бил потребен плодот од тоа посебно дрво. Тоа било само
испит за нивната послушност. Нему не му е потребен ниту нашиот десеток. Тој поседува сè! Тоа е испит за
нашата љубов, послушност и вера.
12. Која заповед ја кршиме кога одбиваме да му дадеме десеток
или приноси на Господа?
Излез 20:15 . Не _____!
Малахија 3:8 Може ли човек да краде од Бога? Но вие крадете од
Мене. Ќе речете: 'што крадеме од Тебе? - од десетокот и од
приносите.
Answer: ___________________________
Note: Господ таквите кои
свесно не даваат десеток
и дарови ги нарекува
крадци. Доволно е лошо кога луѓето крадат едни од други, но
страшна е само и помислата кога воопшто се обидуваат да крадат од
Бога! Тешко е исто така да се поверува дека луѓето би паднале толку
ниско да крадат пари што Бог ги наменил за ширење на Евангелието.
13. Што вели Бог дека ќе им се случи на оние кои свесно Го
крадат од десетокот и приносите?
Малахија 3:9 . Со проклетство сте ___________, зашто Ме
одбирате - вие и сиот народ.

1 Коринтјаните 6:10 Ни крадците, ни лакомците, ни пијаниците, ни клеветниците, ни разбојниците, нема да го
наследат Божјото Царство.
Answer: ___________________________
Note: Таквите кои не се верни во давањето десеток и дарови се проколнати, и доколку не се променат, нема да
влезат во Божјото царство оти се означени како крадци.
14. Зошто алчноста е толку опасна?
Лука 12:34 . Зашто каде е вашето __________, таму ќе биде и
вашето срце.
Answer: ___________________________
Note: Алчноста е фатална затоа што нашите срца ги следат нашите
вложувања. Доколку сум фокусиран на акумулирање на се повеќе
пари, моето срце станува алчно, скржаво и гордо. Но доколку сум
фокусиран на напредокот на Божјото дело, моето срце ќе стане
грижливо, милно, слободно и понизно. Нашите срца неминовно го
следат нашето богатство. Никогаш не смееме да заборавиме дека
алчноста и љубовта кон парите беа клучни што придонесоа Јуда да
го издаде Исуса за 30 сребреника (Матеј 26:14-16).
15. Како се чувствува Исус кога го крадеме во десетокот и
приносите?
Евреите 3:10 . Затоа се _______ на тоа поколение и реков: секогаш
скитаат во срцето, не ги познаа Моите патишта.
Answer: ___________________________
Note: Исус веројатно се чувствува како родителот чие дете краде
пари од неговиот паричник. Загубата на парите и не е голема работа.
Но, недостатокот на интегритет, љубов и доверба кај детето е
длабоко разочарувачки. Секако дека никој од нас не би сакал да го
повредува срцето на нашиот Спасител.
16. Кои други библиски принципи ги кажува Господ во врска со
давањето?
2 Коринтјаните 8:5 . Туку и самите ____ Му се предадоа прво на
Господа.
Пословици 3:9 Почитувај Го Господа со својот имот и со првините
на сиот свој приход.
Пословици 11:24, 25 Кој дели изобилно, сè повеќе има, а кој
скржави сè е посиромашен. Благотворната душа наоѓа поткрепа, а
кој ги напојува другите, сам ќе се напои.
Дела 20:35 Поблажено е да се дава, отколку да се прима.
Лука 12:21 Кој собира благо за себеси, ..... не се богати во Бога.
Лука 6:38 Давајте и ќе ви се даде: добра мерка - набиена, натресена, преполнета, ќе ви биде дадена во скутот.
1 Коринтјаните 16:2 Секој од вас, нека оддели и остави при себеси колку што може.
Второзаконие 16:17 Но секој нека принесе што може, според благословот што ти го додели Господ, твојот Бог.
Answer: ___________________________
Note: Девет десетини од моите примања заедно со благословот од Бога се повеќе отколку десет десетини без
благослов. Кога Бог ги отвора небесните прозори, Неговите благослови не се секогаш финансиски. Тие можат да
значат добро здравје, спокој, одговорени молитви, заштита, блиско семејство и семејство полно со љубов,

физичка сила, способност за носење мудри одлуки, поблиска заедница со Христа, успех во придобивањето на
души, стар добар автомобил итн. Ако вистински го сакаме Исуса, пожртвуваното давање за Неговото дело нема
никогаш да претставува проблем. Напротив, ќе биде вистинки благослов - прекрасна привилегија што ќе ја
извршуваме со огромна радост и задоволство.
17. Што претставувале скалилата што Јаков ги видел во својот
сон?
Јован 1:51 . Отсега ќе го видите небото отворено и Божјите ангели
како се искачуваат и слегуваат над Човечкиот ____.
Answer: ___________________________
Note: Јаков видел скалила кои ги поврзувале небото и земјата, кои
го симболизираат Синот Човечки. Во Малахија 3:10, Господ ветува
дека доколку ги донесеме сите десетоци во ризницата, Тој ќе ги
отвори за нас небесните прозорци и ќе излие благослови што тешко
би можеле да ги примиме! Исус е тој благослов.
18. Кој е најголемиот дар што можеме да му го дадеме на
Исуса?
Пословици 23:26 . Сине мој, дај ми го своето _____ и нека твоите
очи внимаваат на моите патишта.
Марко 7:6 Овој народ Ме почитува со усните, а нивното срце е
далеку од Мене.
Answer: ___________________________
Note: Кога Исус ги има нашите срца, Тој има и сè друго.
19. Кога сме верни во
давањето десеток и во приносите, Исус станува наш партнер во
сè што превземаме во животот. Дали би сакале да го поканите да
биде ваш партнер со тоа што ќе му го дадете својот десеток и
приносите?
.
Answer: ___________________________

Танцот-на-ќерката
Жената на царот Ирод, Иродијада, го мразела Јован Крстител.
Пустинскиот пророк си дозволил да ја нарече прељубница затоа што го
напуштила својот маж Филип за да се омажи со неговиот злобен но
побогат брат. Злобната царица одлучила да го искористи своето
влијание над Ирод за да се справи со Јован. Прво, го натерала својот
маж да го уапси. Потоа, побарала Јован да биде егзекутиран, но Ирод
одбил. Тој знаел дека Јован е вистински пророк и се плашел од силна
реакција на народот.
Најпосле, Иродијада го осмислила целиот план. Таа организирала
забава по повод роденденот на Ирод и ги поканила сите негови
пријатели и благородниците од неговото царство, потоа се договорила со
својата ќерка Салома да игра заводнички пред Ирод. Таа се надевала
дека откако Ирод ќе испие неколку чаши вино, тој ќе ја праша Салома
каква награда би сакала за својот омајувачки танц.
Нејзиниот злокобен план успеал. По танцот на Салома, Ирод дал
помпезно ветување: „Што и да побараш од мене, ќе ти дадам - до
половина на моето царство.“ Марко 6:23. Додека напиените гости и
аплаудирале на царевата великодушност, девојката подготвено чекала
да го изнесе своето барање. Потоа ги шокирала сите барајќи да и се
донесе главата на Јован на послужавник! Ирод бил запрепастен од ужасното барање, а шокираните пријатели го
исчекувале неговиот одговор. Плашејќи се да не изгледа слаб ако одбие, гордиот цар безволно дал заповед.
Истиот ден големиот пророк Јован беше обезглавен во затворот.
Ова не беше единствен пат кога мајка и ќерка се послужиле со силата на власта да го прогонуваат Божјиот
народ.

1. Кој друг тим на мајка и ќерка учествувале во прогонство на
Божјиот народ во Стариот завет.
1 Цареви 18:13 . ________ ги погуби Господовите пророци.
2 Цареви 11:1 Затоа Охозиевата мајка Готолија, откако виде дека и
загина синот, стана и го погуби сиот царски род.
Answer: ___________________________
Note: Во Стариот завет, Језавела и нејзината ќерка Готолија биле
познати по своето насилничко владење во Израел и Јуда (северното
и јужното царство), и по присилно воведување на паганство кај
Божјиот народ.
2. Која е втората ангелска вест во Откровение 14-та глава?
Откровение 14:8 . И друг, втор, ангел дојде по него, велејќи: Падна,
падна големиот ________, кој ги напои сите народи со страсното вино
на своето блудство.
Answer: ___________________________
Note: Откровение 14 содржи итна тројна порака која мора да допре
до сите краишта на светот пред Исус да дојде по втор пат. Во оваа
лекција ќе ја разгледаме втората порака. Господ соопштува
обвинение против Вавилон од причина што тој ги опил сите народи
со своето опојно вино. Во оваа лекција ќе бидат споменати некои
многу директни и можеби вознемирувачки пораки како за католичкиот
и протестанскиот така и за православниот свет. Запомнете дека втората ангелска вест доаѓа од Исуса, Оној кого
сите ние го сакаме. Отворете го своето срце кон Неговата вистина, затоа што единствената Негова цел е да ве
спаси и благослови.

3. Како Библијата го опишува Вавилон во Откровение 17-та
глава?
Откровение 17:18 . А ______, која ја виде, е големиот град, кој
царува над земните цареви.
Answer: ___________________________
Note: Во библиските пророштва, жената ја симболизира црквата.
Чистата жена ја претставува вистинската Божја црква онака како што
е опишана во Откровение 12. Неверната жена претставува црква која
се оддалечила од Библијата. Можеме со сигурност да кажеме која е
оваа отпадната жена, бидејќи Откровение 17:18 ни вели дека таа
владеела во времето кога самата книга Откровение била пишувана.
Историјата ни кажува дека таа жена го претставува паганскиот Рим (Лука 2:1) кој потоа својата власт, главен
град и сила ќе му ги даде на папскиот Рим.
4. Кој друг доказ од Откровение 17 докажува дека Вавилон се
однесува на папскиот Рим?
Откровение 17:3 . ....и видов жена како седи на црвен ѕвер, кој беше
полн со __________ имиња.
А. Таа е виновна за богохулење (стих 3).
Б. Таа е облечена во пурпурно и црвено (стих 4).
В. Се нарекува Мајка (стих 5).
Г. Има блудни ќерки кои исто така се отпаднати (стих 5).
Д. Таа ги прогонувала и убивала светите (стих 6).
Ѓ. Седи на „седум гори“ (стих 9).
Е. Владеела над „земните цареви“ (стих 18).
Answer: ___________________________
Note: Папскиот Рим ги исполнува сите описи. Неговото седиште е во Рим - „град на седум гори“. Црвената боја
е боја на облеката на кардиналите, а папата често во некои свечени моменти носи пурпурна облека. Римокатоличката црква јасно признава дека за време на Средниот Век, таа ги прогонувала светите и владеела над
земните цареви. (Како доказ дека папството е виновно и за богохулење погледнете ја лекција бр. 13). Божјата
симболика совршено се вклопува - отпадната мајка црква чии што отпаднати ќерки протестирале и така станале
познати како Протестанти. Обратете внимание на следниот цитат од Отец Џејмс А. О Брајан: „Празнувањето (на
неделата место на саботата) останува како потсетник на Мајката Црква од која што беа отцепени не-католичките
1
секти.“
1
The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p.
401.
5. Какви се во споредба ѕверовите од Откровение 13 и 17?
Откровение 13:1 . А јас застанав на песокта од морскиот брег. И
видов Ѕвер, како излегува од морето, кој имаше десет _______ и
седум глави, ...... и на неговите глави богохулни имиња.
Откровение 17:3 И видов жена како седи на црвен ѕвер, кој беше
полн со богохулни имиња и имаше седум глави и десет рогови.
Answer: ___________________________
Note: Ѕверот од Откровение 13:1-10 и ѕверот од Откровение 17 се
очигледно едно те исто. И двата ѕвера ја симболизираат Римската
моќ. Во Откровение 17 се укажува на коалицијата црква-држава, каде што црквата (блудницата) го јава (ѕверот),
односно ја контролира државата. Во Откровение 13 исто така се опишани два ѕвера кои се инволвирани во
присилување на другите кому ќе му служат. Првиот ѕвер е истата сила како „мајката на блудниците“ опишана во
Откровение 17. Оваа лекција наскоро ќе го открие идентитетот и на вториот ѕвер.

6. Кое е значењето на зборот „Вавилон“ и од каде потекнува?
Битие 11:4, 6, 7, 9 . Сега да соѕидаме град и кула, висока до небото;
.... И Господ рече: .... Ајде да слеземе и да им го _______ јазикот
нивни за да не се разбираат еден со друг што зборуваат! .... Затоа тој
се нарече Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот на целата
земја.
Answer: ___________________________
Note: Термините “Бабел“ и „Вавилон“ означуваат збрка. Името
потекнува од Вавилонската кула, што ја граделе дрските пагани
после потопот. Тие се надевале дека ќе изградат толку висока кула
што никаков следен потоп нема да ја потопи. Но Господ им ги
побркал јазиците, што предизвикало таков хаос што дошло до пропаѓање на проектот. Подоцна Вавилон ќе стане
светско идолопоклоничко царство што ќе го прогонува Божјиот народ. Во книгата Откровение, терминот
„Вавилон“ означува лажен религиски систем кој е непријател на Божјиот духовен Израел.
7. Како Господ го опишува Вавилон, и зошто го тера Својот
народ да излезе од таму?
Откровение 18:2-4 . И извика со силен глас, велејќи: _______, падна
големиот Вавилон, и стана демонско живеалиште и засолниште на
сите нечисти духови, .... Излезете од неа, народе Мој, за да не
бидете соучесници во нејзините гревови и да не ги примите нејзините
зла.
Answer: ___________________________
Note: Господ вели дека Вавилон паднал и станал демонско
живеалиште и засолниште на нечисти духови. Тој предупредува дека
неговите гревови се толку навредливи што мора да биде уништен.
Божјиот народ мора бргу да излезе од таму, во спротива ќе биде уништен со злата што ќе се истурат врз
Вавилон.
8. Исус постојано го обвинува Вавилон што го напојува светот
со своето вино. Што претставува тоа вино?
Откровение 17:4 . Држејќи во својата рака златна чаша, полна со
________.
Answer: ___________________________
Note: Неговата чаша со вино е полна со лаги (Пословици 12:22),
односно лажни учења што духовно ги опиваат луѓето. Еве една
делумна листа на неговите опасни лаги:
А. Десетте заповеди не се важечки (види лекција бр.6).
Б. Светоста на неделата (види лекција бр.14).

В. Тајно вознесение (види лекција бр.3).
Г. Бесмртност на душата (види лекција бр.9).
Д. Вечно мачење во пеколот (види лекција бр.10).
Ѓ. Исповедање пред свештеник (види лекција бр.13).
Е. Лажно крштевање (види лекција бр.11).
Ж. Збрка од јазици (види лекција бр.23).

Тажно е тоа што, штом ќе се прифатат пораките на Вавилон,
личноста духовно се опијанува и практично не е способна да разбере
што Библијата навистина вели, бидејќи овие лажни доктрини ги
затапуваат личните способности за разбирање на вистината.
9. Која сила ќе го подржува ѕверот во последното време?
Откровение 13:11, 12 . И видов ____ ѕвер, како излегува од земјата,
и имаше два рога, како кај јагне, а зборуваше како змев. И тој ја
вршеше власта на првиот Ѕвер, пред него, и направи земјата и
нејзините жители да му се поклонуваат на првиот Ѕвер, чија

смртоносна рана беше залечена.
Answer: ___________________________
Note: Внимавајте! Вториот ѕвер од Откровение 13 ги симболизира САД. Погледнете ги доказите:
А. Времето во кое се појавува.
Господ ја опишува оваа сила како се подига отприлика во истото време кога првиот ѕвер бива заробен и добива
смртна рана (Откровение 13;10, 11). САД се појавуваат во времето кога папската моќ била скршена, кон крајот на
1260-те години, а тоа е 1798 година. Америка ја прогласува својата независност во 1776, го изгласува уставот во
1787, ја усвојува Повелбата на слободата во 1791 година, и била јасно призната како светска сила во 1798
година.
Б. Излегува од земјата.
Како што проучивме порано, водите од кои повеќето царства (ѕверови) излегуваат, претставуваат густо населени
региони (Откровение 17:15). Земјата претставува спротивност. САД совршено го исполнуваат ова бидејќи беа
основани на слабо населен континент.
В. Има два рога како на јагне.
Во пророштвата, јагнето го претставува Исуса а рогот претставува сила. Двата рога ги претставуваат
протестантските принципи на кои беше основана Америка - цивилна и верска слобода. Основачите пребегнале
од Европа за да избегаат од верското и политичко прогонство. Тие основале општество засновано на принципите
на цивилна и верска слобода - „влада без цар и религија без папа“.
10. Кои драстични промени ќе се случат во Америка според она
што го кажува пророштвото?
Откровение 13:11 . А ________ како змев.
Answer: ___________________________
Note: „Зборуваше како змев“ значи дека САД, под влијание на
сатаната, ќе ги променат своите првобитни протестантски принципи
на разделеност на црквата од државата. Ќе наметнат религиски
закони со што ќе ги присилат луѓето да служат спротивно на својата
совест или во спотивно да бидат казнети со економски санкции
(стихови 16, 17) а на крај и со смрт (стих 15).
11. Кои три сили ќе се обединат против Божјиот народ во
последното време?
Откровение 16:13 . И видов како од устата на змевот и од устата на
ѕверот и од устата на лажниот ______ излегуваат три нечисти духа
како жаби.
Answer: ___________________________
Note: Змевот е сатаната (Откровение 12:9), кој дејствува преку
паганските религии. Ѕверот од Откровение 13:1-10 е папството.
Лажниот пророк во Откровение 16 е отпаднатиот протестантизам во
Америка, кој е всушност истата сила како и ѕверот во Откровение 13:11-17 што има два рога како на јагне но ќе
проговори како змев. Ова е силата која „правеше големи чуда“ и „ги
заведуваше жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги
прави пред Ѕверот.“ Откровение 13:13, 14. (Направи споредба со
описот за лажниот пророк даден во Откровение 19:20).
12. Дали овие најразлични организации ќе се обединат
некогаш?
Откровение 16:14 . Имено, тоа се демонски духови, кои прават чуда
и одат при ________ на целиот свет, за да ги соберат за војна во
великиот ден на Бога Сèмоќниот.

Answer: ___________________________
Note: Да, Господ вели дека ќе се обединат. Забележете дека тие се обединуваат во својот обид да шират
измами и во градењето конфедерација против Божјиот народ. „Војната во великиот ден на Бога С èмоќниот“ е
истиот настан со војната на змевот против семето на жената (Откровение 12:17).
13. Какви ефективни методи ќе употреби оваа коалиција на
последното време?
Откровение 16:14 . Имено, тоа се демонски духови, кои прават
_____.
Откровение 13:13, 14 И правеше големи чуда, така што и оган
симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше
жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави.
Answer: ___________________________
Note: Оваа коалиција ќе прави големи чуда со сатанска моќ, и скоро
целиот свет ќе биде убеден (Откровение 13:3) и заведен. Во
Откровение 18:23 се вели: „Зашто со твоите вражања беа измамени сите народи.“
14. Што ќе спречи Божјиот народ на остатокот да биде
измамен?
Исаија 8:20 . Допрашајте се до ________ и откровението! Ако некои
речат дека не е така, тогаш за нив нема светлина.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот народ ќе треба сè да испитува со Библијата. Тој нема
да биде измамен, затоа што ќе ги провери чудата и учењата за да
утврди дали доаѓаат од сатанските духови или пак од Бога.
15. Денес Господ ги
повикува Своите да
излезат надвор од Вавилон и да влезат во сигурноста на
Неговата црква на остатокот. Тој вели дека оние што ќе останат
во Вавилон ќе имаат учество во нејзините гревови и ќе ги
примат нејзините казни. Во времето на Ное, само осум души
влегоа во бродот што Бог го обезбеди за нивно спасение. Сите
останати настрадаа. Денес Тој ја обезбедил Својата црква на
остатокот како брод на сигурноста во кој милиони влегуваат.
Исус ве повикува и вас „Влезете: ти и сето твое семејство во
бродот.“ Битие 7:1. Дали ќе кажете „Да“ на Неговата покана?
.
Answer: ___________________________

Десет-пати-помудар
Кога царот Навохудоносор го опседнал градот Ерусалим, илјадници
Евреи биле однесени како пленици во Вавилон. Царот му заповедал на
својот слуга Асфеназ, да избере надарени млади луѓе од еврејските
пленици кои би биле во палатата за време од три години и би ги учеле
вавилонскиот јазик и мудрост за да подоцна можат да му служат на
царот.
Даниел, Ананиј, Мисаил и Азариј биле забележани од Асфеназ и биле
однесени во царската палата. Но имало еден проблем. Менито богато со
месо и вино кое било предвидено за овие млади луѓе содржело многу
поединости што Божјата реч ги забранувала.
За да не се покаже како неблагодарен, Даниел побарал ако може тој и
неговите пријатели да добијат вегетаријанска храна и вода како пијалок.
На почетокот царевиот слуга се противел на ова нивно барање. „Не
можете да го задржите своето здравје со една таква диета!“ им објаснил.
„Ќе се разболете, тогаш царот ќе ја бара мојата глава.“ Но Даниел благо
настојувал, предложувајќи еден пробен период од десет дена, кога ќе
може нивното здравје да биде споредено со останатите млади луѓе од
царската менза.
Паднал договор по овој план, и во наредните десет дена младите Евреи пиеле само вода и јаделе едноставна
вегетаријанска храна. На крајот од пробниот период, Даниел и неговите тројца пријатели „беа поубави и
позгоени отколку момчињата кои јадеа од царските јадења.“ Даниел 1:15.
Три години подоцна, овие четири млади луѓе биле испробани од царот Навохудоносор, кога било изјавено дека
се десет пати помудри од сите останати мудреци во Вавилон. Библијата ни кажува дека Даниел живеел скоро
100 години. Што е тоа што им помогнало на Даниел и неговите пријатели да имаат толку длабока мудрост,
здравје и долговечност?

1. Која била првобитната исхрана што Бог ја предодредил за
човештвото?
Битие 1:29 . И рече Бог: Еве, ви дадов секаков вид растение, што
дава семе, .... и секакви дрвја, што во себе имаат семе според својот
___ и вид: тоа да ви биде за храна!
Answer: ___________________________
2. Каква дополнителна
храна им додал Бог во
исхраната на Адам и
Ева, откако тие
погрешиле?
Битие 3:18 . Ти ќе јадеш полски _________.
Answer: ___________________________
Note: Првобитната исхрана за човечката раса била вегетаријанска и
се состоела од овошје, зрнеста храна и орашести плодови. Господ го
додал зеленчукот во исхраната на Адам и Ева откако тие паднале во
грев и не можеле повеќе да јадат од дрвото на животот.
3. Дали Господа го интересира нашето физичко здравје?
Матеј 4:23 . И Исус обиколуваше по цела Галилеја, учејќи во
нивните синагоги и проповедајќи го Евангелието за царството, и
___________ секаква болест и секаква немоќ меѓу народот.
3 Јованово 2Возљубен мој, ти посакувам да ти биде добро во сè и
да бидеш здрав, како што и е добро на твојата душа.
Answer: ___________________________
Note: Библијата учи дека нашето физичко здравје му е мошне
важно на Бога. Исус поминувал исто толку време во лечење како и во
поучување. Постојат неколку библиски принципи што можеме да ги
следиме за да го подобриме нашето здравје и да ги продолжиме
нашите животи.
4. Господ на Израелците им ветил дека доколку Му служат и Му
бидат послушни, Тој ќе оттргне секаква болест од нивните
редови. Дали го одржал Своето ветување?
Псалм 105:37 . Ги изведе .....; во нивните племиња немаше _____.
Answer: ___________________________
Note: Замислете! Кога Божјиот народ влегол во ветената земја,
немало ниту еден болен
или немоќен во целата
нација.
5. Зошто нашето здравје му е толку важно на Бога?
1 Коринтјаните 6:19, 20 . Или не знаете дека вашето тело е ______
на Светиот Дух, .... И така, прославете Го Бога во своето тело.
Римјаните 12:1 Да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна
жртва на Бога, тоа да биде ваша разумна служба.
Answer: ___________________________
Note: Бог сака нашите тела да бидат Негово свето пребивалиште.
Затоа мораме да избереме да ги направиме здрави места за Негов
престој.

6. Кое е добро библиско правило за здрав живот?
1 Коринтјаните 10:31 . Според тоа, јадете ли, ______ ли, или ако
правите нешто друго, правете сè за Божја слава!
Answer: ___________________________
Note: Ние треба да се трудиме да живееме на тој начин што сите
наши навики - дури и она што го јадеме и пиеме - бидат на Божја
слава.
7. Дали христијаните
треба да користат
алкохолни пијалоци?
Пословици 20:1 . Виното е ________, ракијата - бунтовник; и секој,
кој им е потчинет, не е разумен.
Answer: ___________________________
Note: Алкохолните пијалоци Библијата јасно ги забранува. Зборот
„вино“ во Библијата може да значи и ферментиран и неферментиран
гроздов сок. Истото денес се однесува и на зборот „ликер“. Во
Пословици 23:29-32 Библијата дава опис на ферментирано вино, и
Господ вели дека не треба ниту да гледаме во него! Единственото
вино што би можеле христијаните да го користат е „новото вино“, кое што е неферментиран, сладок гроздов сок.
Исаија 65:8 Новото вино се наоѓа во гроздот.
8. Што ќе им направи Господ на оние што си ги уништуваат
сопствените тела?
1 Коринтјаните 3:16, 17 . Не знаете ли дека сте Божји храм ..... Ако
некој го разруши Божјиот храм, Бог ќе го _______ него.
Излез 20:13 Не убивај!
Answer: ___________________________
Note: Секаква состојка или нездрава навика која го уништува телото
или го скратува животниот век мора да биде оставена. Постепеното
самоубиство е сепак самоубиство. Овде секако се вклучени штетните
дроги (како што е тутунот во секаква форма) и многу пијалоци кои ја
содржат популарната но и високо штетната дрога наречена кофеин. Господ вели дека ќе ги уништи оние кои
намерно им нанесуваат штета на своите телесни храмови.
9. Кои цицачи Господ им ги дозволува на луѓето за јадење?
Левит 11:3 . Секое што има ______, но раздвоени копита и што
прежива, можете да го јадете.
Answer: ___________________________
Note: За да ги поедноставиме нештата, Господ сите живи суштества
ги вброил во две
категории: чисти и
нечисти. Тој ни дозволува
да ги јадеме чистите, но
нечистите ги прогласил за
непогодни во исхраната.
Сите чисти цицачи имаат две карактеристиќи. Тие мора: (1) да имаат
раздвоени копита, и (2) да се преживари. На пример свињата има
раздвоени копита но не е преживар, па затоа е нечиста.
10. Кој вид на риба и морска храна е чиста?
Левит 11:9 . А од сите водни животни можете да ги јадете овие: с è
што живее во водата, ... а има _____ и лушпи, можете да јадете.

Answer: ___________________________
Note: Повеќето риби се чисти за јадење. Но има и исклучоци: јагулата, ајкулата, сомот и други. Сите морски
суштества што немаат перки и лушпи се нечисти и не треба да се јадат. Како на пример: ракот, желката, жабата,
школката и др.
11. Кои птици се нечисти?
Левит 11:15-17 . Гавранот од кој и да е вид; нојот, јастребот
кокошкар и галебот; ластовичката од сите видови; _____, нуркачот,
утот.
Answer: ___________________________
Note: Листата запишана во Левит 11-та глава покажува дека
птиците грабливки, мршојадците и оние кои јадат риба се нечисти. Но
сепак, птиците кои се хранат со сточна храна како што се
потполошката, кокошката и мисирката се чисти.
12. Дали законите за
чисти и нечисти животни се дел од Мојсеевиот церемонијален
закон, кој беше укинат на крстот?
Битие 7:1, 2 . Влези во ковчегот ти и целиот дом твој, .... и земи со
себе од секое ______ животно по седум од машки и женски пол, а од
животните нечисти по две.
Answer: ___________________________
Note: Не, Божјите категории на чисти и нечисти животни постојат
уште од создавањето. На Ное му било кажано да земе по седум од
чистите а по две од нечистите животни. Ова се случило далеку пред
Мојсеевиот закон.
13. Дали за Бога јадењето нечиста храна е сериозен прекршок.
Исаија 66:15, 17 . Зашто, еве, Господ доаѓа со оган - воената кола
Му е како виор - за да го излее Својот гнев во јарост и Своите закани
во вжарен оган.... Оние кои се посветуваат и се чистат ..... кои јадат
свинско, нечисто и глувци - сите ќе _______ заедно, говори Господ.
Answer: ___________________________
Note: Да! Библијата е премногу јасна по ова прашање за да биде
погрешно разбрана. При второто доаѓање, Господ ќе ги уништи оние
кои знаат што бара Бог, а сепак јадат свинско и секаква друга
нечиста храна.
14. Кое правило е добро основно правило за христијанинот?
1 Коринтјаните 9:25 . Секој натпреварувач се ___________ од с è.
Answer: ___________________________
Note: Воздржаноста или умереноста значи целосно избегнување на
оние нешта што се штетни и умерено користење на нештата што се
добри.

15. Дали библиските здравствени принципи се сеушта
применливи и денес?
Левит 13:46 . Сè додека е болеста на него нека биде нечист; тој е
нечист; нека живее _______. ...
А.Карантинските процедури ги контролираат заразните болести
(Левит 13:46).
Б. Човечкиот отпад треба да се закопа (Второзаконие 23:12, 13).
В. Миењето на телото и перењето на облеката ги контролира
бацилите (Левит 17:15, 16).
Г. Моралното живеење делува превентивно против сексуалните
заболувања (Левит 18; Пословици 5:1-12; Колосјаните 3:5, 6).
Д. Животинската маст не смее да се јаде (Левит 3:17, 7:22-24).
Ѓ. Омразата и лутината се штетни по здравјето (Левит 19:17, 18;
Пословици 15:17; Евреите 12:14, 15).
Е. Прејадувањето е штетно (Пословици 23:2).
Ж. На нашите тела им е неопходен соодветен одмор (Псалм 127:2; Марко 6:31).
З. Важноста од физичка работа (Излез 20:9, 10; 2 Солунјаните 3:10).
Ѕ. Позитивното расположение е добар лек (Пословици 17:22; 1 Тимотеј 6:6).
И. Навиките на родителите влијаат на децата (Второзаконие 17:25; Излез 20:5).
Answer: ___________________________
Note: Здравствените закони што Господ им ги дал на Својот народ пред илјадници години научно предначеле
пред своето време. Дури во скорашниве години препознавме колку навистина се големи придобивките што тие ги
нудат.
16. Дали луѓето ќе убиваат и ќе јадат животни на небото?
Исаија 65:25 . Никој не ќе прави зло ни _____ на целата Моја Света
Гора, говори Господ.
Откровение 21:4 И смрт нема да има веќе.
Answer: ___________________________
Note: Сè што Адам и Ева загубиле со појавата на гревот ќе биде
обновено во новото Божјо царство, вклучувајќи ја и првобитната
вегетаријанска исхрана. Нема да има колење или ждерење на
животни на новата земја.
17. Како можам да направам промени во моето здравје и исхрана кои ќе бидат по Божја волја?
Езекиел 11:18-20 . Ќе ги истребат од неа сите грозности и гадости. .... И Јас ќе им дадам ново срце и ќе
вдахнам ____ дух во нив: ... за да одат по Моите наредби и да ги чуваат и да ги вршат сите Мои закони.
Answer: ___________________________
Note: Кога ќе одлучиме да ги послушаме Божјите здравствени закони, Тој ни дава нов дух кој ќе ни ја даде
потребната сила за да живееме здрав живот (Јован 1:12).
18. Господ ги почестил Даниел и неговите пријатели за тоа што
им биле послушни на Неговите здравствени закони, кои што се
многу важен дел од христијанското живеење. Дали сакате да ги
следите здравствените принципи од Божјата реч и да го
предадете своето тело како свет храм каде што ќе може Светиот
Дух да живее.
.
Answer: ___________________________

Глас-од-пустината
Исус рекол: „Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал
поголем од Јована Крстител.“ Матеј 11:11. Што знаеме за овој пустиник
за кого Исус вели дека е најголем од пророците?
Кога Јован започнал да проповеда во Јудејската пустина, доаѓале луѓе со
километри оддалечени само да го слушнат овој моќен, бестрашен и
понизен весник. Во сушта спротивност со религиозните лидери на тоа
време, неговиот живот го одразувале светост и едноставност. Додека
свештениците се облекувале во раскошна облека, Јован носел
едноставна наметка од камилски влакна и кожен појас. Додека тие се
гоштевале, Јован постел или пак јадел мешунки од рогач и див мед.
Одбил да пие секакво вино или жесток пијалок, за да може да биде
исполнет со Духот Божји (Лука 1:15). Наместо накитените синагоги, Јован
ги избрал реките и карпестите долини за своја катедрала каде што ги
изнесувал своите проповеди. Луѓето набргу почнале да се прашуваат:
„Да не е овој Илија?“
Јован се облекувал како старозаветните пророци, но не бил
реинкарнација на Илија. Ангелот Гаврило им објаснил на неговите
родители уште пред да се роди дека „Тој ќе врви пред Него во Илиевиот
дух и сила, ..... и да Му приготви на Господа совршени луѓе.” Лука 1:17.
Суштината на службата на Јован била таа дека тој ќе ја има истата сила на Светиот Дух како и Илија за да
предизвика реформа меѓу Божјиот народ. Негова посебна работа била да проповеда покајание за гревот и да го
подготви народот за Исусовото прво доаѓање.
Библијата вели дека во последните денови ќе постои цела армија на такви како Илија и Јован Крстител кои ќе ја
вршат истата работа во подготвување на светот за Исусовото второ доаѓање. „Еве, ќе ви го испратам пророкот
Илија, пред да дојде Господовиот Ден, ден голем и страшен.„ Малахија 4:5. (Види исто така Јоил 2:28-31.)

1. Која била една од тајните на Јовановиот продуховен живот?
Лука 3:16 . Јован им одговори на сите: „Јас ве крштавам во вода; но
иде посилен од мене, Кому јас не сум ________ да го одврзам
ременот на Неговите обувки.
Јован 3:30 Тој треба да расте, а јас да се смалувам!
Answer: ___________________________
Note: Продуховениот живот на Јован бил исполнет со необична
понизност. Постоела директна врска помеѓу Јовановата силна
служба и неговата целосна преданост на Бога. Најголемата радост
на Јован му била да ги упатува луѓето кон Исуса наместо кон себе.
Сè што правел било наменето да го прослави Божјето име.
2. Дали Јован Крстител ја читал Библијата?
Јован 1:23 . Рече: Јас сум _____ на оној, кој вика во пустината:
израмнете го Господовиот пат, како што рече пророкот Исаија.
Answer: ___________________________
Note: Да! Јован цитира дел од Стариот завет како доказ дека имал
солидно познавање на Библијата. Библијата исто така ни кажува дека
Јован ги учел своите ученици да постат и да се молат често (Матеј
9:14). Ова е уште едно сведоштво за неговата голема љубов кон
Бога. На истиот начин, преку наша лична посветеност и проучување
на Библијата, можеме да се запознаеме и да го засакаме Господа и
да примиме од Неговиот Дух.

3. Дали Јован Крстител сакал да сведочи за Исуса?
Јован 1:29 . Утреден ______ Го виде Исуса како доаѓа при него и
рече: Еве Го Божјото Јагне, Кое ги зема гревовите на светот!
Answer: ___________________________
Note: По природа Јован бил самотник (Лука 1:80). Па сепак бил
спремен да го ризикува па дури и да го положи својот живот само за
да ги насочи луѓето на Исуса како на Спасител на светот. На истиот
начин, оние кои вистински го сакаат Господа ќе бидат спремни да се
престрашат и со сигурност да сведочат за Исуса.
4. Дали директното
проповедање на Јован било популарно помеѓу политичките и
религиозните лидери?
Лука 7:30 . А фарисеите и закониците го ________ она, што Бог
сакаше да направи со нив, и не го примија неговото крштавање.
Лука 3:19, 20 А четворовласникот Ирод, кого тој го укори ....
заради сите зли дела, што ги направил Ирод, ... го затвори
Јована во темница.
Answer: ___________________________
Note: Јован храбро зборувал против популарните гревови во
тие денови кои биле застапени и кај религиозните лидери. Божјата порака за последното време за
покајание и светост исто така нема да биде популарна помеѓу повеќето респектирани политички и
црковни лидери, но ќе биде библиска.
5. Дали Библијата не одвраќа од носење накит и скапоцени
облеки?
1 Тимотеј 2:9 . Исто така и жените (а се разбира и мажите) да се
украсуваат во ________ облека, скромно и претпазливо, не со
плетенки и злато, или со бисери или со скапоцени облеки.
1 Петрово 3:3, 4 Вашето украсување да не биде надворешно: во
плетење на косата, во китење со златен накит или во раскошно
облекување, туку во скриената личност во срцето, во
нераспадливиот украс на кроткиот и тивок дух, што е од голема
вредност пред Бога.
Исаија 3:18-21 Во оној ден Господ ќе одземе сè со што се гордее
таа: веришките на нозете, .... наушниците, нараквиците и
превезите, главоврските, појасите, малите садови со мириси и приврските, прстените и обетките за
носот, скапоцените облеки и плаштениците, приврските и торбичките.
Answer: ___________________________
Note: Да! Јован Крстител носел едноставна и скромна облека - добар пример за еден христијанин.
Популарната, непристојна мода на денешницата во голема мера поттикнува искушенија и задолжувања.
Господ немал намера да се облекуваме во облека која е
прекумерно скапа, екстравагантна, односно наметливата облека
не треба да биде дел од христијанската гардероба. Иако
носењето накит е широко прифатено во светот, тоа е негативно
претставено во Библијата. Можеби нема да можете да ги
препознаете сите поединости споменати во Исаија 3:18-23, но
луѓето во другите делови од светот можат. Многу од овие
пагански орнаменти денес се присутни и во западната култура
исто така.
6. Дали постоела некаква врска помеѓу Јовановиот продуховен
живот и неговата едноставна диета?
Лука 1:15 . Нема да пие ни _____ ни опојни пијалаци; и ќе се

наполни со Светиот Дух.
Answer: ___________________________
Note: Христијаните треба целосно да абстинираат од сите ферментирани пијалоци со цел да ги одржат бистри
своите умови и да можат да го слушнат Божјиот Дух (Пословици 23:31, 32; Авакум 2:15; 1 Петрово 5:8).
7. Зошто Бога е толку заинтересиран што јадеме и пиеме?
Судии 13:7 . Но ми рече: Ти ќе зачнеш и ќе родиш син. Отсега не пиј
вино ни жестоки пијалаци, и не јади ништо ______, зашто твоето
дете ќе биде Божји Назиреј од мајчината утроба до смртта.
1 Коринтјаните 6:19 Или не знаете дека вашето тело е храм на
Светиот Дух, Кој е во вас, Кого го имате од Бога?
Answer: ___________________________
Note: Постои директна поврзаност помеѓу она што го јадеме или
пиеме и нашата ментална бистрина, можноста да го отфрлиме
искушението и капацитет да распознаеме што е добро а што не. Сè
што прави еден христијанин - вклучувајќи го тука и она што го јаде и пие - треба да го прави на Божја слава (1
Коринтјаните 10:31).
8. Што вели Библијата за световното однесување?
Јаков 4:4 . И така, кој сака да му биде пријател на светот, Му
станува ________ на Бога.
2 Коринтјаните 6:17 Затоа, излезете од меѓу нив и одвоете се говори Господ, и не допирајте се до нечисто; и Јас ќе ве примам.
1 Јованово 2:15 Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото
не е во него.
Римјаните 12:2 Немојте да се прилагодувате со овој свет; туку,
преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете
да ја дознаете која е добрата, угодна, и совршена Божја волја!
Answer: ___________________________
Note: Господ ги повикува денес Своите да живеат живот за пример помагајќи им на другите да се подготват за
второто Христово доаѓање.
9. За што треба да одлучи да размислува еден христијанин?
Филипјаните 4:8 . Впрочем, браќа, сè што е вистинско, што е чесно,
што е праведно, што е _____, што е љубезно, што е на добар глас ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба - мислете на тоа!
Псалм 101:3 Не ќе оставам, пред моите очи ништо подмолно.
Answer: ___________________________
Note: Јован Крстител им заповедал на луѓето да абстинираат од
секакво насилство (Лука 3:14). За нас, ова би вклучувало гледање на
насилство и во форма на забава. Исус учел дека гревовите на секс и
насилство зачнуваат од мислите и однесувањето (Матеј 5:22, 28).
Затоа, христијанинот треба да избегнува секакви Тв програми, видеа или материјали во пишана форма кои би
можеле да наведат на нечисти мисли.

10. Каков вид на музика ќе му биде пријатна на вистинскиот
христијанин?
Псалм 40:3 . Во мојата уста стави нова ______, фалба на нашиот
Бог.
1 Самуилова 16:23 И кога Божјиот зол дух ќе го нападнеше Саула,
Давид ја земаше лирата и свиреше; тогаш му олеснуваше на Саула,
и му стануваше подобро, а лошиот дух заминуваше од него.
Answer: ___________________________
Note: Очигледно е дека поголемиот дел од популарната музика во
светот не може да ни биде на духовна корист. Напротив, таа ја
уништува нашата желба за небесните работи и често ја зајакнува пониската природа кај човекот. Како и да е,
музиката може да биде неверојатна сила за добро. Кога царот Саул бил злоставуван од страна на злобниот дух,
релаксирачката музика од Давидовата харфа го закрепнала и го изгонила злобното влијание.
11. Дали танцувањето е добра рекреација за еден христијанин?
1 Јованово 2:6 . Кој вели дека останува во Него, тој треба да ____,
како што одеше Тој.
Тит 2:12 Која нè воспитува да се откажеме од безбожноста и
светските похоти; да живееме разумно, праведно и побожно во
сегашниов век.
Answer: ___________________________
Note: Поголемиот број популарни современи танци се поврзани со
световна музика и имаат многу силен сексуален акцент. Скоро во
секоја ситуација треба да се запрашаме: „Што би сторил Исус?“
Мислам дека сите ќе се сложиме дека нашиот Спасител не би го напуштил Својот разум за да почне да го ниша
своето тело на ударот од некој луд ритам.
12. Дали христијанинот треба да игра лото или да се коцка?
1 Тимотеј 6:10 . Зашто среброљубието е корен на секакви зла;
некои му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себеси
со многу _____.
2 Солунјаните 3:10 Ви го заповедавме ова: ако некој не сака да
работи, нека и не јаде!
Пословици 28:20 Кој брза по богатство, не останува без казна.
Answer: ___________________________
Note: Коцкањето може да биде исто толку заразно како и многу
видови на дроги. Некои ги растураат целокупните семејни заштеди по казината или на ливчињата од државна
лотарија. Повеќето од шемите „збогати се брзо“ се поврзани со
претеран ризик, нефер цени и сомнителна етика.
13. Која треба да му биде целта на Божјиот народ денес?
1 Јованово 3:22 . Ги ______ Неговите заповеди и правиме што е
благоугодно пред Него.
Проповедник 12:13 Бој се од Бога, исполнувај ги Неговите заповеди,
зашто во тоа е сè за човекот.
Answer: ___________________________
Note: Не можете да живеете онака како што сакате и да бидете
спасени. Ова е една од причините што Исус дојде на земјата - да ни

даде пример на свет живот (1 Петрово 2:21).
14. Што е она што ја прави послушноста кон Бога лесна во
начинот на живеење за кој дискутиравме во оваа лекција?
Јован 14:15 . Ако Ме ______, ќе ги пазите Моите заповеди.
1 Јованово 5:3 Зашто ова е љубовта Божја: да ги исполнуваме
Неговите заповеди; а Неговите заповеди не се тешки.
Псалм 40:8 Мило ми е, Господи, да ја исполнувам Твојата волја, јас
го носам Твојот закон длабоко во срцето.
Answer: ___________________________
15. Зошто
христијанскиот живот е толку возвишен повик?
1 Петрово 2:9 . А вие сте ______ род, царско свештенство, свет
народ, народ придобиен, за да ги прогласите славните дела на Оној,
Кој ве повика од темнина во Својата чудесна светлина.
Answer: ___________________________
Note: Како Христови амбасадори, христијаните навистина имаат
возвишен повик! Јован Крстител помогнал луѓето да се подготват за
Исусовото прво доаѓање, а Господ денес ги повикува Своите
избраници да живеат свет живот и да им помогнат на луѓето да се
подготват за второто Христово доаѓање.
16. Дали сакате да бидете посебен „глас од пустината“ и да
сведочите преку свет живот за да ги подготвите другите за
второто Христово доаѓање?
.
Answer: ___________________________

Проверка-на-пророците
Ахав, злобниот израелски цар, сакал повторно да го освои Галатскиот
Рамот од Арамејците. Но му била потребна помош, па затоа побарал од
добриот јудејски цар Јосафат да и се придружи на неговата кампања
против нивниот заеднички непријател. Јосафат рекол дека има желба да
ги здружи силите со Ахав, но дека претходно треба да побараат совет од
Господа.
Ахав се одрекол од Господа и со години наназад му служел на
паганскиот бог Ваал, па затоа повикал 400 изнајмени пророци да дојдат
пред двата цара. Во една драматична појава, овие лажни пророци рекле:
„Оди и бори се со Арамејците, и ќе бидеш победник!“ Но царот Јосафат
сакал да слушне што ќе каже вистински Божји пророк. Ахав му кажал
дека има еден таков пророк чие име е Михеј, и додал: „...ама не го
поднесувам, зашто не ми пророкува ништо добро, туку само зло.“ стих 8.
На инсистирање на Јосафат, Ахав неволно пратил слуга да го доведе
Михеј. Храбриот пророк дошол и дал едно многу непопуларно
предвидување. Му кажал на Ахав дека ќе загине во битката со
Арамејците. Ахав се соочил со тешка одлука. Дали да им верува на 400
пророци кои му пророкувале добро или на единствениот Господов
пророк?
Тврдоглавиот цар Ахав го наговорил Јосафат да ги занемари предупредувањата на пророкот Михеј и да му се
приклучи во војната. Мислел дека ќе може да го надмудри Господа со тоа што ќе се облече во цела борбена
опрема и ќе се држи настрана од првите борбени линии. Но Ахав премногу доцна научил дека никогаш не можеш
да му побегнеш на Божјиот збор. За време на битката, стрела која летала низ просторот го погодила меѓу
набраницата на појасот и оклопот, и тој искрварил до смрт во својата кочија.
Исус предупредил дека во последните дни ќе има многу лажни пророци (Матеј 24:11). Затоа ние мораме да
знаеме како да го препознаеме вистинскиот од лажниот пророк. Тоа може да биде прашање на живот или смрт!

1. Кому Господ му ги открива Своите завршни планови?
Амос 3:7 . Господ Бог не прави ништо а да не им ги открие Своите
намери на Своите слуги - ________.
Answer: ___________________________
2. Дали во последните
денови ќе има и
вистински и лажни
пророци?
Матеј 24:11 . И ќе се
јават многу ______
пророци и ќе заблудат
мнозина.
Дела 2:17 Во последните денови - вели Господ - ќе излеам од Својот
Дух на секое тело, и вашите синови и вашите ќерки ќе пророкуваат.
Answer: ___________________________
Note: Да, во последните денови ќе има и вистински и лажни пророци. Библијата уште учи и дека пророци можат
да бидат и мажи и жени.
3. Кој вид на лажни пророци се посебно осудени во Библијата?
Второзаконие 18:10 . „Кој би се бавел со _______.“ Второзаконие
18:10.
„Ни кој гата по ѕвезди (астролог).“ Второзаконие 18:10. (Дан-Караџић)
„...и волшебништво.“ Второзаконие 18:10.
„...вражање.“ Второзаконие 18:10.
„Никој кој би баел.“ Второзаконие 18:11.
„...кој би повикувал духови и души на предците.“ Второзаконие 18:11.
„...кој би се обраќал на покојниците.“ Второзаконие 18:11.
Answer: ___________________________
Note: Во Второзаконие 18:9-12 се вели дека сите оние што прават такви работи се „гад“ во Божјите очи. Од овие
причини христијаните не треба да имаат ништо со тоа.
4. Дали Божјата црква на остатокот ќе има дар на пророштво?
Откровение 12:17 . И змевот се разгневи на жената и отиде да
војува против другите од нејзиното семе, против оние, кои ги пазат
Божјите заповеди и го имаат Исусовото _________.
Откровение 19:10 Јас сум сослужител твој и на твоите браќа, кои го
имаат Исусовото сведоштво. Поклони Му се на Бога, зашто
Исусовото сведоштво е духот на пророштвото.
Answer: ___________________________
Note: Како што научивме во лекција 17, Божјата црква на остатокот
го има „Исусовото сведоштво“, кое е „духот на пророштвото“. Ако ги
споредиме Откровение 19:10 со Откровение 22:9, ќе видиме дека ангелот ги одредува Јовановите „браќа“ кои го
имаат духот на пророштвото како „пророци“ и како „оние, кои ги пазат зборовите на оваа книга“. Во 1
Коринтјаните 1:5-8, Павле пишува дека црквата ќе го има „Христовото сведоштво„ и дека не е „во недостаток од
ниеден дар“ се до второто Христово доаѓање. Значи Божјата црква на остатокот навистина и понатаму ќе го има
дарот на пророштвото.

5. На каков начин Господ му се обраќа на вистинскиот пророк?
Броеви 12:6, 8 . Ако се најде пророк среде вас, Јас му се јавувам
нему во _______, му говорам на сон. .... Јас му зборувам нему уста
во уста.
Захарија 4:1 Ангелот, кој зборуваше со мене, се врати тогаш и ме
разбуди како човек кој се буди од сон.
Answer: ___________________________
Note: Господ на Своите пророци им се обраќа во виденија, преку
сон, лице в лице и преку ангели. Кристалните топки, читањето од
дланка, набљудувањето на ѕвездите, тврдењето дека разговарате со
мртви, не се Божји методи на комуникација со пророкот.
6. Дали чудата се јасен доказ дека некој е вистински пророк?
Откровение 16:14 . Имено, тоа се ________ духови, кои прават чуда
и одат при царевите на целиот свет.
Answer: ___________________________
Note: Не, чудата не се доказ дека некој е вистински пророк. Тие
докажуваат само едно нешто - натприродна сила. Но натприродната
сила може да потекнува или од Бога или од сатаната. Затоа Господ
ни вели: „Не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа во светот.“ 1
Јованово 4:1.
7. Кој е најважниот тест за еден пророк?
Исаија 8:20 . Покрај _______! Покрај сведоштвата! Ако не
зборуваат според ова слово, нема светлина во нив.
Answer: ___________________________
Note: „Законот и сведоштвата“ е старозаветен израз за „Библијата“.
Со други зборови, пораката на некој кој тврди дека има пророчки
исказ од Господа мора да се спореди со Библијата. Мораме да го
провериме пророкот со Библијата а не обратно. Секој вистински
Божји пророк секогаш целосно ќе биде во согласност со Библијата.
Ова е вистински тест.
8. Кој е вториот тест за тоа дали некој е вистински пророк?
1 Јованово 4:2 . По ова познавајте го Духот на Бога: секој дух кој
исповедува дека ______ Христос дојде во тело, од Бога е.
Answer: ___________________________
Note: Божјиот пророк мора да ја признава и да ја учи вистината за
Исуса Христа - дека Тој
беше Бог во човечки
облик. Вистинскиот
пророк исто така треба да
го велича Исуса, а не себе. Повеќето лажни пророци сакаат да го
привлечат вниманието кон себе и сопствените идеи наместо кон
Божјата реч.
9. Кој е третиот тест?
Матеј 7:16 . Ќе ги препознаете по нивните ________.

Answer: ___________________________
Note: Ова не значи дека пророкот треба да биде совршен. Божјите пророци секогаш имале свои недостатоци.
Но сепак, мора да постои доследност на она што пророците го учат со она што тие го живеат.
10. Кој е четвртиот тест?
Еремија 28:9 . Но за пророкот што пророкува мир можеш да знаеш
дека навистина го испратил Господ откако ќе се _______ неговиот
пророчки збор.
Answer: ___________________________
Note: Вистинскиот пророк нема да дава лажни претскажувања. Ако
пророкот е од Бога, работите што тој или таа ги вели ќе се исполнат.
Но, точноста сама по себе не ја квалификува автоматски личноста за
пророк. Во Второзаконие 13:1-3 стои предупредување дека лажните
пророци можат да изнесат знак или чудо кои ќе се исполнат а потоа
ќе го искористат своето влијание да ги заведат луѓето да следат
други богови. Вистинскиот пророк мора да ги води луѓето да му служат на Бога онака како што тоа Библијата го
вели.
11. Кои три работи ги заповеда Павле во врска со
пророштвата?
1 Солунјаните 5:20, 21 . Не презирајте ги пророштвата, _________
сè, задржувајте го доброто.
Answer: ___________________________
Note: Павле кажува дека не смееме да го презираме или отфрлиме
дарот на пророштвото. Наместо тоа, ние мораме да ги проверуваме
пророчките пораки со Библијата и да го прифаќаме и следиме она
што е добро.
12. Чив совет отфрламе кога ги отфрламе зборовите на
вистинскиот пророк?
Лука 7:28-30 . Нема ниеден поголем пророк од Јована Крстител;... И сите луѓе, што слушаа, па и митниците, Му
благодареа на Бога .... а фарисеите и закониците го отфрлија советот _____ за нив.
Answer: ___________________________
Note: Кога ги отфрламе зборовите на вистинскиот пророк, ние всушност го отфрламе Божјиот совет. Навистина
сериозна мисла! Библијата ни вели да ги слушаме Божјите пророци и ветува дека сите оние кои ги следат
советите на вистинскиот пророк ќе успеат.
2 Летописи 20:20 Верувајте Му на Господа, вашиот Бог, и бидете цврсти; верувајте им на пророците Негови
и ќе имате успех.
13. Бидејќи Господ сеуште зборува преку пророци, и бидејќи
зборовите на вистинскиот пророк се лично „Исусово
сведоштво“ за вас, дали ќе сакате да ги проверите модерните
пророци со Библијата и дали ќе го следите советот на оние кои
се во склад со Библијата?
.
Answer: ___________________________

Сад-со-масло
Елисеј можел да го види очајот кај младата вдовица. Таа се фрлила пред
нозете на стариот пророк и во плач му рекла: „Сега дојде заемодавачот
за да ми ги земе двата сина и за да ги направи свои робови!“ Се случило
нејзиниот маж да умре неочекувано и да ја остави со голем долг. Во
библиско време, позајмувачот имал право да го земе имотот во свој
посед па дури да ги земе и децата како отплата доколку семејството не
било во состојба да го исплати долгот (Јов 24:9).
„Кажи ми што имаш во куќата?“ ја прашал Елисеј избезумената мајка.
„Твојата слугинка нема ништо во куќата освен врчва со масло”,
одговорила таа. Малку по малку таа му ја дала целата покуќнина и сето
она што било вредно во нејзиниот дом на бездушниот заемодавач се
додека ништо не останало, освен нејзините два сина и оваа мала врчва
со масло. Маслиновото масло се сметало за една од најосновните
потреби. Се користело за осветлување, готвење и лечење.
Елисеј и рекол на вдовицата да ги испрати момчињата да позајмат што е
можно повеќе празни садови од своите соседи. Треба да ги донесат
дома, да ја затворат вратата зад себе и потоа да ги наполнат со маслото
од незиниот мал сад. Тие направиле сè како што им заповедал Елисеј, и
се случило големо чудо. Маслото од малата врчва продолжило да истекува сè додека сите садови во домот не
биле целосно полни!
„А што ќе правиме сега?“ го прашала пророкот младата мајка.
„Оди, продај го маслото и исплати го својот долг, а од остатокот ќе живеете: ти и твоите синови” и одговорил тој.
Голема била радоста во домот заради големото чудо со маслото и присуството на Елисеј.
Господ сака да ве ослободи од бездушниот заемодавач наречен сатана. Ова чудо ќе се случи кога Тој ќе ја
преполни вашата чаша со Своето посебно масло!

1. Што симболизираат во Библијата садот и маслото?
Дела 9:15 . А Господ му рече: „Оди, зашто тој човек е Мој избран
____.
1 Самуил 16:13 Самоил го зеде рогот со маслото, и го помаза среде
неговите браќа. Господовиот Дух го опфати Давида од оној ден.
Answer: ___________________________
Note: Библијата учи дека Господ е грнчарот а ние сме глинени
садови (Еремија 18:1-6; Римјаните 9:20, 21). Секој е созададен со
цел. Маслото во Библијата се користи како симбол за Божјиот Дух.
Чистото маслиново масло се користело за да можат да горат
светилките од светилникот во еврејскиот храм како илустрација на тоа како Светиот Дух ги осветлува нашите
умови. Божја намера е Својот Дух да го излее врз целиот Свој народ (Јоил 2:28).
2. Дали Светиот Дух е безлична сила, или Бог?
Дела 5:3, 4 . А Петар му рече: „Ананија, зошто сатаната го исполни
твоето срце да Го излажеш Светиот _____ ? .... Не ги излага луѓето,
туку Бога!
Ефесјаните 4:30 И не жалостете Го Светиот Дух Божји, со Кој сте
запечатени за денот на избавувањето!
Answer: ___________________________
Note: Апостол Петар изјавил дека да го лажеш Светиот Дух е исто
како да го лажеш Бога. Исто така и Исус ни кажал да се крштеваме во
името на Таткото, Синот и Светиот Дух (Матеј 28:19, 20), покажувајќи
со тоа дека Светиот Дух е третата личност од Тројството, која е во целосна еднаквост со Таткото и Синот.
Библијата исто така тврди дека е можно да го жалостиме Духот, што покажува дека Тој поседува емоции. Тој не е
само безлична сила. Во Библијата за Светиот Дух се вели дека е Утешител, Дух на Вистината, Божји Дух,
седумте Божји Духови, и едноставно Дух. Сите овие називи означуваат личност.
3. Која е примарната работа на Светиот Дух?
Јован 16:13 . А кога ќе дојде Тој, Духот на Вистината, ќе ве ______
во сета вистина, .... и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат.
Јован 14:26 Ќе ве научи сè и ќе ве потсети на сè што ви реков.
Answer: ___________________________
Note: Исус ветил дека ќе биде секогаш со нас, и токму преку
личноста на Светиот Дух
Тој е со нас и во нас
(Јован 14:17).
4. Кој е гревот што не може да биде простен?
Матеј 12:32 . Но ако некој рече _______ Светиот Дух, нема да му се
прости.
Answer: ___________________________
Note: Хулата на Светиот Дух не претставува поединечен грев, туку
прогресивно противење на вистината што резултира со конечно
отфрлање на Божјата волја (Евреите 10:26, 27). Совеста е
запечатена кога лицето често му се противи и го отфрла влијанието
на Светиот Дух се додека конечно нема да биде во можност повеќе
да го слушне Неговиот глас. Од овие причини, оној кој има опсесивен страв дека сторил „неопростив грев“
најверојатно го нема сторено таквиот грев.

5. Кои се некои од даровите на Духот што можат да се добијат?
1 Коринтјаните 12:8-10 . На еден му се дава преку Духот слово на
________, на друг слово на знаење, .... на друг вера ....; а на друг пак
дарови за лекување преку истиот Дух; на друг да прави чуда, на
друг да пророкува, на друг да ги разликува духовите, на друг разни
јазици, а на друг да ги толкува јазиците.
Answer: ___________________________
Note: Кога Светиот Дух ќе дојде во нашите животи, Тој донесува
различни дарови. Секој не добива исти дарови (1 Коринтјаните 12:2931). Библијата често ја истакнува важноста да се биде исполнет со
Духот. Исус во Јован 3:5 вели: „Вистина, вистина, ти велам: ако некој
не се роди од вода и Дух, тој не може да влезе во Божјото Царство.“ Но за жал, Светиот Дух и неговата работа
честопати се погрешно разбрани. Некои луѓе се учени дека Светиот Дух е безлична сила; други го негираат
Неговото влијание во секојдневниот живот на луѓето; а пак трети се учени дека секој кој го има Светиот Дух мора
да зборува на јазици.
6. Кој дар станал контраверзен предмет во коринтската црква?
1 Коринтјаните 14:1, 2 . Ревнувајте за духовните дарови, а особено
да пророкувате. Оти оној, кој зборува на ______ непознат, тој не им
зборува на луѓе, туку на Бога.
Answer: ___________________________
Note: Како и во деновите на раната христијанска црква, дарот на
јазици повторно станува предмет на конфузија и контраверзи. Од таа
причина голем дел од оваа лекција го посветуваме токму на
објаснувањето што учи Библијата за духовните дарови.
7. Какво ветување им
дал Исус на Своите ученици дека ќе им помогне во
проповедањето на Евангелието низ целиот свет?
Марко 16:17 . Ќе зборуваат нови _______.
Answer: ___________________________
Note: Во Библијата зборот „јазик“ едноставно значи тоа - „јазик“.
Исусовите ученици биле разумни луѓе, но повеќето биле
необразовани. Со цел да им помогне да го му го однесат Евангелието
на светот, Исус им ветил дека ќе им даде натприроден дар да
зборуваат странски јазици кои тие не ги познавале или имале учено.
8. Што се случило кога апостолите го примиле излевањето на
Светиот Дух?
Дела 2:1, 4 . А кога дојде денот на ___________, .... тие сите се
наполнија со Светиот Дух, и почнаа да зборуваат на други јазици,
како што Духот им даваше да говорат.
Answer: ___________________________
Note: Педесетницата била еврејски празник што бил празнуван на
50 дена по Пасхата. Посветени Евреи од сите страни на светот
доаѓале на служба во Ерусалим. Преку Својот Дух, Господ го дал
дарот на јазици токму во ова време за да ги овласти апостолите да го споделат Евангелието со сите тие луѓе на
нивниот мајчин јазик. Оние кои поверувале потоа ја пренеле радосната вест во своите земји.

9. Што доживеале овие Евреи кои биле дојдени од други земји
кога се излеал Светиот Дух?
Дела 2:11 . Ги _______ како зборуваат на нашите јазици, за
големите Божјите дела.
Answer: ___________________________
Note: Понекогаш за дарот на јазици се вели дека претставува
„небесен јазик“ кој го разбира само Бог или оние кои имаат дар на
толкување на јазици. Библијата јасно покажува дека и апостолите и
оние што биле слушатели разбрале што се проповедало - „за
големите Божји дела.“ Во целата Библија постојат само три примери
каде што се зборува на јазици. Веќе го видовме првиот пример, а
сега да ги разгледаме и другите два за да имаме појасна слика за овој дар.
10. Што се случило додека Петар му проповедал на Корнелиј и
на неговите домашни?
Дела 10:44, 46 . Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови,
Светиот Дух слезе на сите, кои го слушаа словото; ... зашто ги чуја
како зборуваат јазици и Го ________ Бога.
Answer: ___________________________
Note: Корнелиј имал италиско потекло (Дела 10:1), а Петар бил
Евреин кој зборувал Арамејски. Историјата покажува дека слугите во
еден римски дом можеле да бидат од било каде од светот. Според
тоа, на оваа средба постоеле видни јазични бариери. Но и покрај тоа,
кога Светиот Дух се излеал над Корнелиј и членовите на неговото
домаќинство, луѓето што го придружувале Петар можеле да ги разберат како зборуваат на поинакви јазици од
нивните. Ги слушнале како го „величаат Бога“ на тие јазици. Кога подоцна Петар им го кажувал овој случај на
црковните лидери во Ерусалим, рекол: „Светиот Дух слезе на нив, како и на нас во почетокот.“ Дела 11:15.
Корнелиј и неговите домашни го примиле истиот дар како и апостолите на денот на Педесетницата. Тие
зборувале на разбирливи јазици.
11. Што се случило додека Павле им проповедал на
дванаесетте ефески ученици?
Дела 19:6 . И кога Павле ги положи рацете на нив, Светиот Дух
слезе на нив. И зборуваа јазици и __________.
Answer: ___________________________
Note: Павле, кој бил наједуцираниот и најшетаниот од апостолите,
зборувал повеќе јазици (1 Коринтјаните 14:18). Кога Светиот Дух се
излеал над овие дванаесет луѓе од Ефес, Павле и Лука можеле да ги
разберат како
пророкуваат на јазици
што порано не ги знаеле.
12. Што вели Библијата за зборувањето на јазици што не е
разбирливо?
1 Коринтјаните 14:9 . Така и вие: ако со јазикот не изговарате
_________ зборови, како ќе се разбере што зборувате?
1 Коринтјаните 14:19 Повеќе сакам да речам пет збора со мојот ум,
за да ги поучувам и другите, отколку десет илјади зборови на
непознат јазик.
Answer: ___________________________
Note: Павле многу често објаснува дека причината за зборувањето јазик е потребата од комуникација или
поучување на вистината. Грчкиот збор за “непознат“ не се наоѓа во ниеден од оригиналните Библиски ракописи,
туку е додаден од преведувачите со цел да укаже дека јазикот им бил стран на повеќето од присутните. Црквата
во Коринт претставувала мешавина од повеќе различни националности, па понекогаш богослуженијата се

претварале во вистинска збрка кога членовите се молеле, сведочеле или проповедале на јазици што им биле
непознати на повеќето присутни. Од овие причини Павле им заповедал подобро да молчат, ако јазикот е
неразбирлив за повеќето, освен ако не се најде некој што би можел да толкува ( 1 Коринтјаните 14:28). Поуката
за нас е дека не треба да се молиме или да зборуваме на јазик кој останатите присутни не можат да го разберат.
13. Која била главната карактеристика на древниот Вавилон?
Битие 11:7, 9 . Да слеземе и да им го _________ јазикот, за да не се
разбираат еден со друг што зборуваат. ... Затоа е наречен Вавилон.
Answer: ___________________________
Note: Вавилонската кула било местото каде што за прв пат биле
измешани светските јазици. Еврејскиот збор за Вавилон е „babel“, и
значи „збрка“. Во Откровение 18, Господ го повикува Својот народ да
излезе надвор од духовниот Вавилон. Една од главните
карактеристики на духовниот Вавилон е јазичната збрка.
14. Дали Духот може да
се излее врз оние што намерно ги кршат Божјите заповеди?
Јован 14:15-17 . Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите ________. И Јас
ќе Го молам Мојот Татко, и Тој ќе ви даде друг Утешител, ... Духот на
Вистината.
Дела 5:32 Светиот Дух, Кого Бог им Го даде на оние, кои Му се
покоруваат.
Answer: ___________________________
Note: Огромната сила на Светиот Дух не може да пребива во оние
кои одбиваат да им бидат послушни на Божјите заповеди.
15. Кој духовен дар го истакнува Павле како оној кого треба да
го посакуваме?
1 Коринтјаните 14:4, 5 . Кој зборува на јазик се изградува себеси, а
кој пророкува ја изградува црквата. ... Оној, кој _________ е поголем
од оној, кој зборува јазици.
1 Коринтјаните 14:12 Така и вие, бидејќи покажувате ревност за
духовните нешта, настојувајте да ги имате во изобилство за
надградба на црквата!
Answer: ___________________________
Note: И покрај фактот што Павле поголема важност му придава на
дарот на пророкување, отколку на дарот на јазици, денес некои учат дека секој оној кој ќе биде исполнет со Дух
Свети ќе зборува јазици.
Од повеќето од 25 библиски примери каде што Бог го излева Својот Дух врз Својот народ, само три пати дарот
на јазици се поврзува со тоа. Од четиринаесетте книги во Новиот завет што ги напишал апостол Павле, тој ги
спомнува јазиците само во една - 1 Коринтјаните. Од 27-те книги во Новиот завет, само три прават некаква врска
со зборувањето јазици.
16. Која е основната причина заради која Бог го излева Својот
Дух над луѓето?
Дела 1:8 . Туку ќе примите _____ кога Светиот Дух ќе слезе на вас и
ќе Ми бидете сведоци.
Дела 4:31 И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го
проповедаа Божјото Слово.
Answer: ___________________________

Note: Господ нè исполнува со Дух Свети за да ни даде сила за сведочење!
17. Дали е можно да се каже дека некој го има Светиот Дух?
Матеј 7:20 . И така: ќе ги препознаете по нивните ________.
Answer: ___________________________
Note: Ние одредуваме дека некој го примил крштевањето со
Светиот Дух не според духовните дарови, туку според плодовите на
Духот, кои што се: љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста,
добрината, верноста, кротоста, самоконтролата (Галатјаните 5:22,
23).
18. Како можам да го
примам крштевањето со
Свети Дух?
Лука 11:13 . И така, ако вие, кои сте зли, можете да им давате добри
дарови на своите деца, колку повеќе небесниот Татко ќе им даде
Свети Дух на оние, кои Го _____?
Answer: ___________________________
Note: Како што Исус го имал Духот во изобилие, и ние можеме да го
молиме Бога да ги преполни нашите садови, но најпрво треба да
бидеме спремни да се испразниме себеси со тоа што ќе Му ги
предадеме своите срца.
19. Исус чека и копнее да го налее драгоценото масло на
Светиот Дух во вашиот живот. Дали би сакале да Го замолите да
ги превземе вашиот ум и срце?
.
Answer: ___________________________

Над-толпата
Петар го сакал Исуса, но го сакал и одобрувањето од толпата. За време
на последната вечера кога Исус ги предупредил апостолите дека сите ќе
се одречат од Него, Петар скокнал на нозе и дал избрзано ветување дека
дури и сите да згрешат, тој никогаш нема да се одрече од Него. Исус на
ова му одговорил: „Вистина ти велам, уште ноќеска трипати ќе се
одречеш од Мене, пред да пропее петел.” Стих 34.
Петар добро мислел, но не можел да ја препознае гордоста во
сопственото срце. Подоцна истата таа вечер кога толпата дошла да го
уапси Исуса, пред очите на сите Петар го извлекол мечот во одбрана на
Својот Учител. Но само неколку часа подоцна за време на Исусовото
судење, додека Петар бил исмеван од Исусовите непријатели, три пати
одрекол дека воопшто Го познавал. Секој нареден пат Петар станувал с è
поодважен, за да на крајот се одрече од Него заколнувајќи и
проколнувајќи се (стих 74).

надвор заплака горко.“ Лука 22:61, 62.

Потоа запеал петелот. Во истиот миг додека Исус се наоѓал во судскиот
хол, и бил постојано удиран од стражарите, Петар забележал како Исус
се свртел и го погледнал со љубов и сочувство.Тоа го скршило неговото
срце. „... и Петар се сети на Господовите зборови, што му ги рече: Пред
да пропее петел, трипати ќе се одречеш од Мене! И Петар штом излезе

Од тој ден па понатаму, Петар бил поинаков човек. Тој повеќе не живеел за да и угодува на толпата, туку беше
одлучен да му удоволи само на Бога. По неговото обратување, кога бил изведен пред еврејскиот Синедрион,
откако му се заканиле дека ќе биде тепан доколку продолжи да проповеда за Христа, Петар бестрашно
одговорил: „Треба да Го слушаме Бога повеќе, отколку луѓето.“ Дела 5:29. Петар засекогаш ја докажал својата
верност и љубов кон Исуса кога избрал подобро да биде распнат од римскиот император Нерон со главата
надолу отколку повторно да се откаже од својот Господ.

1. Како одредува Господ дали сме или не сме на Негова страна?
Матеј 7:21 . Не секој, што Ми вели: ‘Господи, Господи!’ ќе влезе во
царството небесно, а оној, кој ја ______ волјата на Мојот Татко, Кој е
во небесата.
Римјаните 6:16 Не знаете ли: ако некому му се предадете за робови
во послушност - робови сте му на оној, кому му се покорувате: или
на гревот - за смрт; или на послушноста - за праведност?
Answer: ___________________________
Note: Ова е едноставен принцип, нашата верност се одредува
според тоа кого слушаме. Ако кажеме дека сме Божји слуги а ги
слушаме наредбите на ѓаволот или на светот, тогаш се мамиме себеси.
2. Кога Божјите заповеди се во конфликт со човечките, кого
треба да послушаме според Петар?
Дела 5:29 . А Петар и апостолите во одговор рекоа: „Треба да Го
слушаме ______ повеќе, отколку луѓето.
Answer: ___________________________
Note: Откако Петар се обратил и се вљубил во Исуса, тој му кажал
на еврејскиот совет дека повеќе ќе го слуша Бога. Ние веќе научивме
дека законите на ѕверот и на светот ќе се судрат со Божјите закони.
Денес, мораме да одлучиме да ги послушаме Божјите заповеди - без
оглед на последиците.

3. Како најдобро ја покажуваме љубовта кон Бога?
Јован 8:31 . Ако пребивате во Моето ______, навистина сте Мои
ученици.
Јован 14:15 Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди.
1 Јованово 2:4 Кој вели: „Го познав”, а не ги пази Неговите
заповеди, лажец е и вистината не е во него.
Answer: ___________________________
Note: Најдобра демонстрација на нечија љубов кон Исуса е да се
твори Неговата волја, а Божјиот Закон е најсовршениот израз на
Неговата волја (Псалм 40:8).
4. Според Исуса, зошто лицемерите изгледале религиозно?
Матеј 6:2 . За да бидат ________ од луѓето.
Матеј 6:5 За да ги видат луѓето.
Answer: ___________________________
Note: Библијата ни вели дека: „човекот гледа на лице, а Господ
гледа што е во срцето.“ 1 Самуил 16:7. Вистинскиот христијанин ќе
бидат повеќе загрижен за тоа што Бог мисли за него, а не луѓето.
5. Дали обично е
сигурно да се следи

мноштвото?
Излез 23:2 . Не се _________ по мноштвото, за да правиш зло.

Матеј 7:13, 14 Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и
простран е патот, што водат кон пропаст, и мнозина се, кои
влегуваат низ неа. Зашто тесна е вратата и тесен е патот, што водат
во живот, и малцина се кои го наоѓаат.
Answer: ___________________________
Note: Историјата се чини укажува дека мноштвото скоро секогаш
донесувало погрешни одлуки. Мноштвото сакало да го каменува Мојсеја и да се врати назад во ропство во
Египет (Броеви 14:4-10). Мноштвото извикувало: „Распнете го, распнете го!“ Лука 23:21. И повторно мноштвото ќе
го прими жигот на ѕверот во последните денови (Откровение 13:16).
6. Како се чувствува Исус кога човечките преданија ги сметаме
за поважни од Божјите заповеди?
Марко 7:7, 9 . _________ Ме почитуваат, учејќи науки, што се
човечки повелби. ... Вие добро ја укинувате - продолжи Тој - Божјата
заповед, за да го држите вашето предание!
Answer:
______________________
_____
7. Дали вистинското
христијанство ќе биде
популарно во

последните дни?
Матеј 24:9 . Сите народи ќе ве _________ заради Моето име.

2 Тимотеј 3:12 А и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа
Исуса, ќе бидат гонети.
Откровение 12:17 И змевот се разгневи на жената и отиде да војува

против другите од нејзиното семе.
Откровение 13:15 И да направи да бидат убиени оние, кои нема да се поклонат на ликот на Ѕверот.
Answer: ___________________________
Note: Во последните дни, сатаната заедно со своите следбеници ќе поведе сеопфатна војна против Божјите
вистински, библиски верници.
8. Дали е можно да му служите и на Бога и на мноштвото?
Матеј 6:24 . Никој не може да им служи на два господара; зашто или
едниот ќе го мрази, а другиот ќе го _____; или ќе му биде приврзан
на едниот, а другиот ќе го презира.
Матеј 12:30 Кој не е со Мене, тој е против Мене.
Answer: ___________________________
Note: Во оваа битка помеѓу Христа и сатаната, не постои неутрална
територија. Не е можно да бидеме само набљудувачи. Ако не
соработуваме со Исуса, ние всушност му помагаме на ѓаволот.
9. Дали е сигурно да го сакаш пријателот или членот од
семејството повеќе од Исуса?
Матеј 10:37 . Кој го љуби таткото или _______, повеќе од Мене, не е
достоен за Мене, и кој го љуби синот или ќерката, повеќе од Мене,
не е достоен за Мене.
Лука 14:26 Ако некој дојде при Мене, а не ги намрази (ги сака
помалку): татка си и мајка си, и жена си, и децата, и браќата и
сестрите, па и својата сопствена душа, не може да биде Мој ученик.
Матеј 12:50 Зашто, кој ја врши волјата на Мојот Татко, Кој е во
небесата, тој Ми е брат, и сестра, и мајка.
Answer: ___________________________
Note: Исус овде укажува на фактот дека најдобриот начин да се допре до нашите мили и тие да се спасат е ако
Тој е на прво место во нашите животи. Секогаш се случува трагична грешка кога ги ставаме на прво место
нашите природни чувства кон некој од семејството или кон пријател пред нашата прва должност што треба да ја
имаме кон нашиот Спасител и Создател.
10. Дали е мудро напредокот во кариерата или земските
богатства да се ставаат пред Исуса?
Матеј 16:26 . Зашто, каква полза ќе има човек ако го придобие
целиот _____, а на својата душа и напакости? Или што ќе даде човек
во замена за својата душа?
Лука 12:15 Зашто животот на човекот не се состои во изобилството
на неговиот имот!
Answer:
______________________
_____
Note: Верувањето дека среќата и сигурноста доаѓаат од доброто
работно место и убавите нешта е опасна измама. Напротив, Исус
вели: „Полесно и е на камилата да помине низ иглени уши, отколку
богат да влезе во Божјото Царство!“ Марко 10:25
11. Дали е сигурно да продолжиме да не ја вржиме Божјата
волја откако Тој ни ја покажал вистината?

Осија 4:6 . Мојот народ _____: нема знаење; зашто ти го отфрли знаењето, и Јас те отфрлам тебе. ... зашто го
заборави Законот на Својот Бог, и Јас ќе ги заборавам твоите синови.
Евреите 10:26 Зашто, ако грешиме самоволно откако го примивме полното познание на вистината, не останува
веќе жртва за гревовите.
Answer: ___________________________
12. Што ќе се случи со таквите кои упорно ја одбиваат
вистината?
2 Солунјаните 2:10-12 . И со секаква неправедна измама, за оние
кои __________, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да
се спасат. И затоа Бог ќе им испрати заблудна дејност за да и
веруваат на лагата, та да бидат осудени сите, кои не поверуваа на
вистината, а имаа задоволство во неправдата.
Јован 3:19 Судот се состои во ова: Светлината дојде во светот, а
луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им
беа зли.
Answer: ___________________________
Note: Библијата нè учи дека Исус е вистината (Јован 14:6). Да се прифати или отфрли вистината во било кој
начин е да се прифати или отфрли Исус.
13. Дали оние кои ќе го прогонуваат Божјиот народ во
последните дни ќе веруваат дека со тоа го прават вистинското
нешто?
Јован 16:2 . Ќе дојде час, кога секој, што ќе ве убие, ќе мисли дека
Му ______ на Бога.
Answer: ___________________________
14. Како Петар ги
опишува таквите кои ја
запознале вистината но
одбиваат да ја следат?
2 Петрово 2:21, 22
. Имено, за нив би било подобро да не го познаваа патот на
правдата, отколку, откако го познаа, да се одвратат од светата
заповед, која им е предадена. Ним им се случува она што вели
вистинската поговорка: „Песот се враќа на својата блувотина,“ и
„Искапената свиња се враќа да се ______ во калта.“

Answer: ___________________________
15. Дали да се следи Исус подразбира извесна борба и
самооткажување?
Лука 9:23 . Ако некој
сака да оди по Мене, нека
се _______ од себеси и
нека го земе својот крст
секој ден, и нека Ме
следи!
Answer:
___________________________
16. Дали е безбедно да се одолговлекува или одложува со

одлуката да се следи Исус?
Евреите 4:7 . Денес ако го _______ Неговиот глас, не закорувајте ги вашите срца.
Евреите 2:3 Како ќе и избегаме ние, ако занемариме толкаво голема спасение?
2 Коринтјаните 6:2 Еве, сега е благопријатното време, ете, сега е денот на спасението!
Answer: ___________________________
Note: Најдобро време да се послуша Божјиот глас е тогаш кога го слушате, и најдобро време да се твори
Божјата волја е тогаш кога Тој ви ја покажува Својата волја. Популарната стапица на сатаната е да ги мами
луѓето со помислата дека има доволно време за да се донесе одлука. Ѓаволот знае дека осведочувачкиот глас
на Божјиот Дух ќе стивне доколку се занемари. Многу милиони ќе бидат изгубени кои искрено планирале да
тргнат по Исуса некој ден во иднина, но „тој ден“ никогаш не дошол.
17. Кои придобивки се добиваат доколку одлучите да ја
прифатите и следите вистината?
Псалм 119:165 . Оние кои го љубат Твојот Закон, уживаат голем
____, не се сопнуваат на ништо.
Јован 8:32 И ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.
1 Петрово 1:22 Откако преку Духот ги очистивте вашите души во
послушност кон вистината.
Answer: ___________________________
Note: Голем мир, сигурност и слобода има во срцата и животите на
оние кои ја примаат и и се послушни на вистината.
18. Кое прашање му го поставил Исус на Петра трипати?
Јован 21:17 . Му рече по третпат: „Симоне Јонин, Ме ______ ли?”
Answer: ___________________________
Note: Ова е најважното од сите прашања кога се работи за
целосната преданост на
Божјата волја. Дали Го
сакате?
19. Вистината никогаш
нема да биде популарна
на овој грешен свет, и
толпата скоро секогаш ќе го следи полесниот пат. Но Исус ја
покажал Својата неверојатна љубов кон вас со тоа што го дал
Својот живот за да ја плати цената за сите ваши гревови. Господ
има голем план за вашиот живот. Токму затоа Тој ви ја открива
Својата вистина. Дали ќе сакате да му ја возвратите љубовта со
тоа што ќе му го предадете целото срце, одлучувајќи да го
прифатите како ваш Господ, и следејќи Го каде што Тој ќе ве
води?
.
Answer: ___________________________

