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Сабота, 1 октомври 2022
ХРИСТОВАТА ЦРКВА ДЕНЕСКА
Откровение 3,15
Среќни сме што Бог лично ни упатил една вест нам, на својата цр
ква. Во осумте кратки стихови во Откровение 3,14-21 е опишана на
шата духовна состојба и прикажани се нашите длабоки потреби. Овие
текстови милостиво се објавувани на начин на кој можат да се решат
нашите духовни проблеми. Тие исто така ни помагаат да сфатиме што
ни е потребно за да се одржиме во последната криза, за да можеме да
се сретнеме со својот Господ и да го наследиме неговото царство.
Да знаеме дека „сведоштвото на верниот Сведок“, на кое мнозина
не обрнуваат внимание, е „свечено сведоштво од кое зависи судбината
на црквата“ (Рани списи, стр. 268).
Ова е порака упатена до Лаодикеја. Од начинот на кој секој поеди
нец ќе одговори на оваа вест, ќе зависи како црквата и секој верник
ќе помине низ решетење, дали ќе останеме во црквата, верни на Бога,
или ќе бидеме отстранети како плева.
Ние себеси не се познаваме доволно. Токму затоа и верниот Све
док, Исус, Пријателот кој нё сака, и кој не сака да пропаднеме, денеска
им зборува на нашите срца.
Тоа е порака на љубовта, љубов која се грижи, на љубовта која ги
отвора очите, на љубовта која води кон покајание.
Нашата состојба
Што е тоа што Исус го знае за нас, а ние не го знаеме? (Откровение
3,15). „Мнозинството од тие верници се млаки; тие имаат име, но не
маат ревност... Тие тврдат дека ја сакаат вистината, но им недостига
христијанска ревност и посветување. Не се посветуваат потполно и
со цело срце... Стојат на страна готови да го напуштат своето место
ако го бараат тоа личните интереси. Нивното срце не е проникнато
со милост“ (Ризници 1, 320.321).
Дали овде сме се пронашле себеси?
„На Господа би му било мило млаките верници никогаш и да не го
изговориле неговото име. Тие се постојан товар за оние кои сакаат
верно да го следат Исуса. Тие се камен-сопка за неверните (1Т 188).
Дали ќе ги жртвуваме своите идоли и ќе го послушаме советот на
верниот Сведок?
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Духовно самозадоволство
Да не си ласкаме себеси. Откровение 3,17.
Ова е опис на нашата вистинска состојба. Ние мислиме дека сме
богати - Откровение 3,18.
Христос пред врата: Откровение 3,20
Исус денеска стои пред вратата на нашето срце и тропа. Дали го
чуеме тоа тропање? Исус е надвор, надвор од нашето срце и тука лежи
сета трагика на нашата состојба. Нашата волја, моќта на одлучувањето,
на крај ќе реши каков ќе биде нашиот крај. Христос не е насилен. Тој
нема да нё спаси, ако не сакаме.
Дали сепак сакаме да бидеме спасени? Да го повикаме Исуса да би
де Господ на нашето срце, на нашето суштество, на нашиот живот.
Тој сака да биде тоа.
Сабота, 8 октомври 2022
ХРИСТОВА ПОРАКА ЗА ЦРКВАТА – ОТКРОВЕНИЕ 3,18
Исус нуди лек, ў нуди победа на својата црква. Денеска постојат
многу болести, но нема лек. Што се однесува до болеста на лаодикеј
ската црква, за неа има лек. Исус има лек за целосно исцелување на
нашата состојба.
Го познаваме ли лекарот Исус, го познаваме ли неговиот лек за
нашите болести.
Божествен совет
За да го имаме Исуса и неговите драгоцени добра, мораме да се ин
тересираме и да вложиме напор, мораме да донесеме и да ја спрове
деме одлуката, мораме целосно да му се предадеме на Христа. Дали
сме готови да ја платиме оваа цена?
Претопено злато
Секој лек што ни го нуди Исус, одговара на духовната состојба на
болните во Лаодикеја. „Златото ја претставува верата и љубовта“ (4Т
88). Како да ги добиеме и да ги имаме овие две битни карактеристики
на христијанството? Галатјаните 5,22
Љубовта и верата се плод на присуството на Светиот Дух во наше
то срце. Љубовта е прв доказ на преобратувањето и на Исусовото при
суство во животот.
„Купи од мене“, ни кажува Исус.
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Верата ни обезбедува проштавање и ни дава сила да живееме побе
доносен живот. На верата ў се отворени сите ризници на духовното
богатство. Верата е плод на Светиот Дух, верата расте преку заедницата
со Христа, со Библијата и со молитва.
Бела облека
„Белата облека е симбол на непорочноста на карактерот: тоа е
Христовата праведност дадена на грешникот. Тоа е облеката исткаена
на небото и може да се купи само од Христа по цена на доброволна
послушност“ (Ризници 2, 339).
Христовата правда, неговиот карактер и дух, се особини без кои не
сме негови. Како да ја добијам Христовата правда за таа да стане моја?
Исус е олицетворение на правдата. Примајќи го Исуса за свој Спа
сител, за свој Господ, ти ја примаш правдата. Христос е наша правда
посвоена со вера.
Маст за очи
Трет лек е маста. Нашата болест е слепило. Ние мораме да го исце
лиме духовниот вид. Што е тоа маст за очи?
„Тоа е дејството на Светиот Дух, тоа е Божјата мудрост и сила“ (Риз
ници 1,322).
Само овие лекови кои дејствуваат врз нашето срце можат да нё
оспособат да се видиме себеси онакви какви што сме и какви што нё
гледа Бог.
„Окото е чувствителната совест, внатрешната светлина на умот. Од
правилните духовни гледишта зависи духовното здравје на целата
душа и на целото суштество.
‘Маста за очи’ - тоа е Божјата реч којашто ја остри совеста: таа прави
да станеме свесни за нашиот грев. Тоа е потребно за да можеме да го поч
неме лекувањето, за окото да гледа и живее на слава на Бога“ (7БК 965).
Потруди се и покај се!
„Покајанието е одговор на делото на Светиот Дух во животот на
човекот. Штом ќе ја запознаеме нашата грешност, да не губиме време
сами да се поправаме... Мораме да дојдеме кај Христа онакви какви
што сме“ (Патот кон Христа, стр. 22).
Да дојдеме кај Исуса, да бараме од него денеска вера, љубов, правда
и неговиот Свети Дух, за навистина да станеме она што Тој сака да
бидеме. Дали ги сакаме тие Исусови дарови? Ако сакаме, да ги побараме
уште денеска од него!
4

за подобра саботна школа

Сабота, 15 октомври 2022
РЕШЕТЕЊЕ: АМОС 9,9
Ова пророштво било кажано поради отпадот на Божјиот народ.
Бог го сакал својот народ и морал да се послужи со необично болна
метода за да му помогне да се промени. Глаголот „ќе го растурам“ на
еврејски јазик значи ќе го растурам на сите страни. Така Бог ќе ги вра
ти кај себе.
Решетањето како библиски поим се однесува на проверката на ве
рата која некои ќе ги разбуди решително да застанат на Божја страна.
За жал, решетањето ќе ги изрешетa рамнодушните, немарните и бун
товните.
Бог сака да ја приготви црквата за иднината. Тој сака да ја исчисти
и да ја вдахне со сила на Светиот Дух во вид на позниот дожд за де
лото да се доврши.
Дали сме подготвени за тие настани? Дали ќе се одржиме во времето
на решетaњето?
Опис на решетењето
„Решетaњето верниците ги дели на две групи: на оние што го сле
дат Бога и на оние што го следат светот. Бог го решети својот народ.
Тој сака чиста и света црква... Господ се погрижил за средство за да ја
одржи црквата чиста“ (1Т 99).
Тоа е целта на решетењето. Дали ние ќе бидеме изрешетени со не
волјите низ кои поминуваме?
„Наидува луња која најостро ќе го испита духовниот темел на се
кого. Затоа одбегнувајте го песочното земјиште, барајте карпа. Копајте
длабоко, поставете сигурен темел. Градете, градете за вечност. Градете
со солзи, со молитви што доаѓаат од срце“ (5Т 129).
Причини за отпад
Прва причина за отпадот при решетењето е немарноста и рамно
душноста кон заедницата со Бога.
Втората причина за отпад е опишана во Големата борба, на страна
488 каде што се кажува дека, кога ќе настанат прогонства‘ полухри
стијаните и лицемерите ќе се поколебаат и ќе се откажат од својата
вера“. Понатаму пишува: „Штом ќе се приближи луњата, мнозина кои
верувале во третата ангелска вест, но не биле посветени со послушност
кон вистината, ќе ги напуштат своите положби и ќе преминат во ре
довите на противниците“ (Големата борба 492).
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Сите поединечно ќе бидеме проверени!
Површното теоретско знаење ќе биде следна причина за отпад.
„На Божјиот народ ќе му бидат изнесени лажни теории, облечени во
светла руба. Така сатаната ќе се труди да ги измами, ако биде можно,
дури и одбраните“ (8Т 293).
Дали знаеме во што веруваме? Дали сме утврдени во вистината?
Дали сме посветени со вистината што ја знаеме?
Четврта причина што некои ќе отпаднат во текот на решетењето
е отфрлањето на советот на верниот Сведок.
Време на решетењето
Кога ќе настапи решетењето?
„Бог ДЕНЕСКА го решети својот народ, испитувајќи ги нивните
намери и побуди. Мнозина ќе бидат безвредна плева – без зрна, без
вредност“ (4Т 51).
Црквата нема да падне
Што ќе се случи со црквата во времето на решетењето? „Можеби
ќе изгледа дека црквата паѓа, но таа нема да падне, додека грешниците
во Сион ќе бидат изрешетени. Плевата е изделена од драгоцената пче
ница. Тоа е страшно, но мора да се случи“ (2SM 380).
Бог нема да ја отфрли својата црква, туку оние што се млаки,
рамнодушни и немарни. Како да се опстане во времето на решетењето?
Со молитва, со засилување во верата, со утврдување во вистината
во која веруваме и со посветување со таа вистина. Тоа ќе нё одржи, но
само ако постојано се потпираме и гледаме во Христа. Да решиме де
неска Исус да биде наш Господ, наша Карпа и наше прибежиште во
тешките времиња.
Сабота, 22 октомври 2022
БУДЕЊЕ И РЕФОРМА: ЈОИЛ 2,1
Оваа вест му е упатена на последното поколение:
„Треба да се спроведе голема реформа за луѓето да се приготват да
опстанат во Божјиот ден. Бог видел дека мнозина кои се нарекуваат
негови деца не се подготвени за вечноста и во својата милост Тој праќа
вест на опомена да ги разбуди од нивното мртвило и да ги приготви
за Христовото доаѓање“ (Големата борба 257).
Ова е сериозен повик упатен до сите нас.
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Што всушност Бог очекува од својата црква? Јоил 2,12.13.
„Будењето на вистинска побожност меѓу нас е наша најголема и
најитна потреба. Тоа треба да биде наша прва работа“ (1SM 121).
Зошто ни е потребно будење?
„Божјиот народ нема да ја издржи проверката ако не настане бу
дење и реформа“ (7Т 285).
„Будењето го означува обновувањето на духовниот живот, оживу
вањето на силата на умот и срцето, воскреснувањето од духовната
смрт. Реформата ја означува реорганизацијата, промената на идеите
и теориите, на навиките и обичаите“ (CHS 42).
„Настапило време за темелна реформа. Кога таа ќе почне, секој
верник ќе биде проникнат со дух на молитва и од црквата ќе ги
отстрани неслогите и кавгите“ (8Т 251).
Што можеме да сториме ти и јас на тој план?
Некои елементи од личната реформа: Ефесјаните 4,22-24
1. Редовно одржување на лично богослужение.
2. Подобрување на односите во црквата. Во сите наши односи мора
да се покаже љубов.
3. Однесувањето во домот ќе се измени.
4. Здрав начин на живот со почитување на здравствените начела.
Од нашата трпеза ќе исчезне месото, шеќерот ќе го користиме мошне
штедливо, а исто така и намирниците кои го зголемуваат холестеролот.
Основа на нашата исхрана треба да бидат житариците, овошјето, зе
ленчукот и јаткастите плодови (ореви, лешници, бадеми итн).
5. Облеката, модата и фризурата.
„Во црквата на адвентистите на седмиот ден навлегува модата која
повеќе од секоја друга сила ги изделува верниците од Бога“ (4Т 647).
6. Празнувањето на саботата треба да биде потемелно отколку до
сега.
7. Разонодата и друштвените активности, како и видот на музиката
и литературата, ќе сведочат за нашето преобратување.
Каде да се почне? Римјаните 12,2
„Планот да се почне со надворешните промени, а потоа да се деј
ствува врз срцето, секогаш пропаѓал и ќе пропаѓа. Божји план со тебе
е да почне токму таму каде што почнуваат сите тешкотии - во срцето;
и од таму да дејствува со начелата на правдата“ (CD 35).
Христос во срцето, Светиот Дух во срцето, Божјата реч во срцето,
тоа е она што нас нё реформира и нё менува.
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Зошто уште денеска не донесеме нова одлука за заедница со Бога
која ќе резултира со реформа на животот?
Дали сме подготвени да ја платиме цената на будењето и реформата
или за тоа само зборуваме? Силата на Севишниот нека нё поддржи
во нашите благородни напори на реформата!
Сабота, 29 октомври 2022
ОПРАВДУВАЊЕ СО ВЕРА: ИСАИЈА 61,10
Размислувањето за оправдување со вера е поважно од сите други
размислувања. Оправдувањето со вера е срцевина на Христовото
евангелие. Врз него се темелат и сите други вистини. Тоа е темел на
нашиот однос со Бога и со Исуса.
Нашата грешна состојба: Римјаните 3,10.23.
Сите настојувања човекот да постигне сопствена праведност се
осудени на неуспех. Ние не можеме да бидеме сопствени спасители.
Сите наши дела се проникнати со себичност.
„Со своја сила ние не можеме да се избавиме од понорот на гревот
во кој сме паднале. Нашите срца се грешни и ние не можеме да ги
измениме“ (Патот кон Христа 13).
Божја правда
Според Библијата, со што човекот единствено може да се оправда?
Римјаните 3,24.25.28.20; Ефесјаните 2,8.9.
Овие и други библиски текстови мошне јасно ја изнесуваат истата
основа и славната вистина: ние сме оправдани, нам ни е простено,
очистени сме од гревот и помирени со Бога не врз основа на нашите
дела, туку само врз основа на верата во Христа. Тоа е суштината на
христијанството.
Кога сме облечени во Христовата праведност, немаме желба да гре
шиме, зашто Христос дејствува во нас. Ние можеме да правиме грешки,
но ќе го мразиме гревот кој предизвикал страдање на Божјиот Син.
„Кога Христос е во срцето, тоа ќе биде смекнато и скротено со љубов
кон Бога и кон човекот, па нема веќе да мрмори, да бара грешки и
незадоволства. Христијанската религија во срцето ќе му даде на чове
кот целосна победа над страстите што сакаат да загосподарат со него“
(4Т 410).
Не е чудо што сатаната се плаши ние да ја запознаеме оваа вистина.
8
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„Непријателот на човекот и на Бога не сака вистината за оправду
вање со вера јасно да се изнесе, зашто знае дека неговата моќ ќе биде
скршена ако таа вистина луѓето потполно ја прифатат“ (RH, 3 сеп
тември 1889).
Како да ја стекнеме Христовата праведност? Галатјаните 2,20
1. Прв услов е да ja сфатиме сопствената немоќ и својата потреба
од Христа.
2. Предавање на нашата волја на Христа.
3. Прифаќање и потпирање врз Христовите заслуги пред Бога, со
полна вера во срцето.
4. Жива заедница со Бога.
Сакаме ли да ја искусиме тајната на успехот во христијанството?
Да дојдеме кај Исуса сега, денеска и Тој ќе нё оспособи за победа.
Сабота, 5 ноември 2022
УСЛОВИ ЗА ОПРАВДУВАЊЕ
„И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку
нашиот Господ, Исус Христос. Преку Него со верата добивме и
пристап кон оваа благодат, во која стоиме, и се гордееме со надежта
во славата Божја“ (Римјаните 5,1.2).
„Кога Бог му простува на грешникот, го ослободува од заслужената
казна и се однесува кон него како никогаш да не згрешил; му ја
укажува својата божествена милост и го оправдува преку заслугите
на Христовата праведност. Грешникот може да се оправда само преку
вера во помирувањето направено преку возљубениот Божји Син, кој
станал жртва за гревовите на паднатиот свет. Никој не може да се
оправда со какво било свое дело. Тој може да биде ослободен од вината
за гревот, од осудата на законот, од казната за престапот, само врз
основа на страдањата, смртта и воскресението Христово. Верата е
единствениот услов под кој може да се добие оправдувањето, но таа
не го опфаќа само верувањето, туку и вистинската доверба.
Грешникот е претставен како изгубена овца, а изгубената овца
никогаш не се враќа во трлото, освен ако самиот пастир не ја бара и
не ја врати назад во трлото. Ниту еден човек не е во состојба сам од
себе да се покае и да се удостои за благословот на оправдувањето...
Верата е услов под кој Бог гледа дали грешникот е достоен за да
биде помилуван; не затоа што во верата постои каква било сила со
9
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која би можеле да го заслужиме спасението, туку затоа што со верата
можеме да се фатиме за Христовите заслуги кои претставуваат
вистински лек против гревот. Верата може да ја истакне Христовата
совршена послушност наместо човековиот престап и предавство.
Христос ја поднел вината на целиот свет, и сите што ќе дојдат при
Бога со вера, ќе ја примат Христовата праведност. ‘Тој сам ги носеше
нашите гревови на крстот во телото Свое, та ослободени од гревовите
да живееме за правдата: Преку Неговата рана се исцеливте’ (1. Петрово
2,24). Нашиот грев е искупен, отфрлен, фрлен во морските длабочини.
Со покајание и вера ние се ослободуваме од гревот и гледаме на
Господа - нашата праведност. Исус страдал, праведен за неправедните“
(Selected messages, 1, 366-367.392).
Сабота, 12 ноември 2022
ЗАПЕЧАТУВАЊЕ: ОТКРОВЕНИЕ 7,3
Што е тоа запечатување? Тоа е духовен процес на посветување, не
видлив за човечкото око. Запечатувањето почнува со денот на преобра
тувањето, а завршува со нашата смрт или со крајот на истражниот суд.
Дали живееме така за Бог да може да нё запечати? Без запечатување
нема спасение.
Делото на запечатување го врши светото Тројство, но и ангелите.
Тоа се состои од врежување на начелата на божествениот закон во
срцето. Последица од запечатувањето е целосна промена на животот
подготвен за вечноста.
Процесот на запечатување и сега трае и ќе заврши со почетокот на
времето на неволји, односно на крајот на времето на милоста.
Запечатување во раниот и позниот дожд. - Ефесјаните 4,30
Запечатувањето во времето на раниот дожд е дејствувањето на Све
тиот Дух при преобратувањето и посветувањето на еден христијанин.
Ова дело на Светиот Дух е дело за сите христијани. Запечатувањето
во позниот дожд е едно посебно дело на Светиот Дух кое го надградува
она што се случило за време на раниот дожд. Ова запечатување е един
ствено, неповторливо, посебно, какво што не доживеало ниту едно
поколение.
„Додека една група луѓе, прифаќајќи го знакот на покорноста пред
земните сили, ќе прими жиг на ѕверот, втората група, одбирајќи го
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знакот на верноста кон божествениот авторитет, ќе прими Божји
печат“ (ГБ 490).
Ова е единствен случај. Значи, сите денеска со работата на Светиот
Дух се посветуваме и со тоа се запечатуваме за спасение (Ефес. 1,13).
Но запечатување во позниот дожд добиваат само оние кои го по
минале ова прво скалило и кои треба да поминат низ седумте зла и
живи да го пречекаат Господа на славните облаци. Запечатувањето
претставува духовна подготовка за позниот дожд и за гласниот вик.
Запечатувањето ги оспособува верните да останат цврсти во времето
на неволји.
Услови за запечатување
„Сега е време да се приготвиме. Божји печат никогаш нема да биде
ставен на челото на ниту еден нечист човек или жена. Нема да биде
втиснат на челото на честољубивите луѓе и жени кои го сакаат светот.
Тој никогаш нема да биде ставен на челото на мажите и жените со ла
жлив јазик и со дволично срце. Сите што ќе примат печат мора да би
дат без мана пред Бога, приправници за небото“ (Од ризниците на
сведоштвата 2, стр. 53).
Сите кои својата волја ќе му ја потчинат на Бога и кои одржуваат
жива врска со него, ќе бидат победници. Бог „може да нё сочува без
грев и без мани“. Да соработуваме со Бога. Да му се предадеме пот
полно, со цело срце на Бога денеска, сега, и да се молиме процесот на
запечатување што е почнат во нас да не биде запрен и со ништо спре
чен од наша страна.
Сабота, 19 ноември 2022
СВЕТИОТ ДУХ: ЈОВАН 14,16
Светиот Дух има важна улога во планот на спасението и тесно е
поврзан со нашата подготовка за завршните настани и за довршува
њето на Божјето дело на земјата. Светиот Дух е најголем дар што ў е
даден на Христовата црква.
„Овој ветен благослов (Светиот Дух), прифатен со вера, ги носи со
себе сите други благослови“ (GW 285).
Светиот Дух е тука да нё води, засилува, да биде со нас, да нё пре
образува, да ни дава победа над гревот и да нё оспособи за довршување
на евангелското дело.
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Каков е нашиот став кон Светиот Дух?
Ако не го подготвиме срцето за Тој да може во него трајно да жи
вее, нема да ги примиме благословите што ги носи неговото присуство
и сила.
Светиот Дух е божествена личност: Ефесјаните 4,30
Мнозина мислат дека Светиот Дух е „влијание“ или „сила“ и дека
Тој е нешто безлично како облак или пареа. Светото писмо учи дека
Светиот Дух е личност која можеме да ја oжалостиме. Светиот Дух
зборува (1. Тимотеј 4,1). Тој поучува (Јован 14,26). Тој укорува (Јован
16,8). Тој посредува (Римјаните 8,26). Светиот Дух сака (Римјаните
15,30). Со него можеме да се поврземе (2. Коринќаните 13,13).
Светиот Дух можеме да го навредиме, да го тестираме. Против него
можеме да згрешиме (Евреите 10,29; Дела 5,9; Матеј 12,31.32)
Тој е и божествена личност, зашто инаку не би можел да ги истра
жува тајните што се скриени во Божјиот ум“ (Евр. 616.617).
Светиот Дух е личност и тоа божествена личност. Тој е Бог кој тре
ба да живее во нас.
Светиот Дух e Христов заменик: Јован 16,7
Светиот Дух е Христов заменик и Тој ја води црквата сё до второто
Христово доаѓање. „Светиот Дух, претставникот на Војводата на Гос
подовите војски доаѓа да раководи со битката“ (БА 352).
Светиот Дух е Христов претставник. Тој ја продолжува Христовата
служба на земјата. Преку Духот Исус им е достапен на сите и може да
живее во нас.
Како апостолите што имале непосредно Христово водство, така
Светиот Дух нё води и нас. Светиот Дух е Христово присуство во нас.
Тој е божествена моќ која ни помага да добиеме дел во Божјата природа.
Да прочитаме Јован 16,8
Прва задача на Светиот Дух е да нё осведочи дека сме грешни и да
нё наведе на покајание. Кога не би постоело неговото дејствување,
никој не би можел да се покае.
Светиот Дух го повикува човекот да се потпре врз Христовата
правда што ја добиваме со вера во Христа.
Светиот Дух му укажува и го осведочува човекот за судот и кај него
буди желба својот живот да му го потчини на Христа. Потоа, Светиот
Дух го просветлува умот и нё води на секоја вистина (Јован 14,26;
16,13), и нё спречува да упаднеме во заблуда.
Светиот Дух е и сила за сведочење (Јован 14 26), а исто така и ин
спирација при проповедањето. Светиот Дух ни помага во нашите сла
бости, „се моли за нас“ и тоа со „неискажливи воздишки“ (Рим. 8,26.27).
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Каква е таа силна љубов на Светиот Дух кон нас?
Тој нё поттикнува на молитва. Тој ги пренесува и ги толкува наши
те молби пред небесниот Отец. Светиот Дух ги усовршува нашите
молитви и нё застапува. Бог одговара на молитвите што ги поттикнува
Светиот Дух, што ги води Тој, што ги толкува и кои се принесуваат
преку него. Тоа е прекрасно.
Дали сте биле свесни за оваа улога на Светиот Дух?
Голема задача на Светиот Дух е да му даде сила на нашето пропо
ведање (Дела 1,8). Да бараме, да сакаме и да ја прифатиме улогата на
Светиот Дух во нашите молитви и во нашиот живот.
Сабота, 26 ноември 2022
ДЕЛОТО НА СВЕТИОТ ДУХ: ДЕЛА 9,17
Штом Савле ў се покорил на Исусовата сила и посакал да биде негов
ученик, Бог го пратил Ананија со упатство да се моли за новиот ученик
да се исполни со Свети Дух. Бог сака сите ние да примиме полна мера
на Светиот Дух, да постигнеме степен на духовна зрелост што ја
очекува Бог од нас.
Како да направиме место во нашето срце за да може Светиот Дух
да дејствува во нас и преку нас?
Сила во нас: Прочитајте Јован 14,16.17. „Зашто во вас стои и во
вас ќе биде.“ Колку прекрасно предимство!
„Ако погледот постојано е насочен кон Христа, делото на Светиот
Дух нема да престане додека душата не се преобрази во Христов лик“
(Исусов живот, стр. 92).
Да прочитаме Дела 1,5 - Зошто Исус ни го праќа својот Свети Дух?
Да прочитаме и Дела 1,8 - Само силата на светото Тројство може
да ў се противстави на силата и на сојузот на злото. Само оваа сила
може да направи од нас Исусови сведоци.
Светиот Дух ў донел посебни дарови на црквата (1. Коринќаните
12), за таа да може да го извршува делото заради кое е основана.
Дали оваа сила дејствува во нашиот живот?
Бог ветува засилено дејствување на Светиот Дух во последните
денови: Јоил 2,28.29; Захарија 10,1.
Ова е ветување за позниот дожд. Најдобрите мигови на црквата
допрва ќе се исполнат. Ние стоиме пред највеличественото дејству
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вање на Светиот Дух. Дали тоа ќе помине без нас? Дали и ние сме дел
на тоа големо движење? Што да сториме и ние да бидеме канали на
Божјата милост во овој свет? Дали сме свесни за потребата на Светиот
Дух? Дали се молиме за манифестација на Светиот Дух во нас и преку
нас? Дали се колебаме да го бараме?
Да бараме, Бог е готов да нё исполни со својот Свети Дух.
Сабота, 3 декември 2022
РАН И ПОЗЕН ДОЖД: ЈОИЛ 2,23
„Господ со овие природни појави ја покажува работата на Светиот
Дух. Како росата и дождот прво што се давани да помогнат семето да
из’рти, а потоа придонесува жетвата да узрее, така и Светиот Дух се
дава да го води процесот на духовното растење од една фаза во дру
га“ (ТМ 506).
Ова ветување се однесува на секој поединец во црквата, но се од
несува и на историјата на црквата. Еврејскиот збор преведен со „дожд“,
всушност има значење на „силен дожд“, но и на „поројни облаци“. Тоа
покажува дека „дождот“ може да биде различен по интензитет.
Зошто е важна оваа вистина за раниот и позниот дожд? Дали Бог
е подготвен да го излее врз нас својот дар?
Текстот кажува: „Радувајте се и веселете се во Господа.“ Зошто да
се радуваме и да се веселиме: „Зашто Господ ќе ви даде дожд на време.“
Бог сака, Бог планира, Бог услишува!
Дали се радуваме за тоа?
„Зашто ќе ви даде.“ Можеме ли сега да пекаме и да кажеме: „Дај ни
Господе ран и позен дожд, бидејќи сме суви, неделотворни, без сила;
еве, подготвени сме, Ти господари со нашето срце.“
Ран дожд (Прочитајте Дела 2,1-4)
Ова е исполнување на пророштвото на Јоил. Тоа било историско
исполнување на раниот дожд со мошне значајни и видливи резултати.
Тоа било дејствување на Светиот Дух не само врз поединците туку и
врз собирот на верниците.
Дали сме подготвени и нам, како црква, да ни се случи ова искуство?
Целта на позниот дожд
Две основни цели на позниот дожд се:
1. Да се доврши проповедањето на евангелието во светот.
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2. Светите да се приготват за времето на неволјите.
„Во тоа време ќе настапи позниот дожд или освежување од Госпо
довото лице, да му даде сила на гласниот вик на третиот ангел и да ги
приготви светите да опстанат во времето на излевањето на седумте
последни зла“ (Рани списи 86).
Зошто е одложено излевањето на позниот дожд? -Јоил 2, 13
„Не постои никакво божествено ограничување богатствата на
неговата милост да не се излеваат врз луѓето на земјата... Кога сите би
сакале, сите би биле исполнети со Духот... Излевањето на Светиот Дух
врз црквата се посматра како иден настан, но ова предимство црквата
може да го ужива сега. Барајте го, молете се за него, верувајте дека ќе
го добиете! Ние мораме да го имаме, и небото чека да ни го даде“
(Евангелизам, 701).
„Во овој миг Божјиот Дух и неговата милост им стојат на распола
гање на сите на кои им се потребни и кои бараат од Бога да го испол
ни ова свое ветување“ (8Т 20).
Дали сме подготвени и кога ќе бидеме готови да го примиме Све
тиот Дух во полна мера? Срцето го претставува нашето битие. Тоа е
сигурен водич само кога ќе го ставиме во Божји раце. Дали можеби
изобилството на Божјите благослови не го добиваме само затоа што
на Бога уште не сме му го предале потполно нашето срце? Да го сто
риме тоа уште денеска.
Сабота, 10 декември 2022
УСЛОВИ ЗА ПРИМАЊЕ НА ПОЗНИОТ ДОЖД
- ПРВ ДЕЛ: ДЕЛА 3,19-21
Како и во деновите на Петар, и денеска излевањето на Светиот Дух
зависи од подготвеноста на Божјиот народ. Кога потполно ќе се
обратиме, Господ ќе го исполни своето ветување и ќе ја излее врз нас
силата на Духот во вид на позен дожд.
Кои се условите што мора да ги исполниме за да можеме и како
поединци и како црква да ја примиме силата на позниот дожд?
Постојана и жива молитва. - Лука 11,13
„Кога би сакале, сите би биле исполнети со Светиот Дух. Секогаш
кога недоволно се размислува за неопходноста на Светиот Дух наста
нува духовна суша, духовна темнина, духовно опаѓање и смрт. Секогаш
кога нашето внимание ќе го окупира она што е помалку важно, се
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губи божествената сила која е потребна за растење и за напредување
на црквата и која би можела да ги донесе и сите други благослови...
Бидејќи само преку Светиот Дух може да се прими силата, зошто не
сме гладни и жедни за Духот? Зошто за него не зборуваме, за него не
се молиме и за него не проповедаме?“ (АА 50).
Зошто не се молиме за него?
Затоа што не сме свесни за неговата сила, за неговата љубов и по
треба и за нашата загубеност без него.
„Мораме да се молиме Бог да ги отпечати изворите на водата на
животот и сами мораме да ја примиме таа жива вода. Да се молиме
сериозно, со скршено срце со цел, СЕГА во времето на позниот дожд,
врз нас да се излеат изобилни дождови на милоста. На секоја средба
на која присуствуваме, нека се издигнуваат молитви со цел Бог во ова
време да ў даде топлина и дожд на нашата душа“ (ТМ 509).
Ова е прилика за излевање на раниот и позниот дожд! Дали верувате
во тоа? Така пишува Духот на пророштвото. Ако е тоа вистина, а
вистина е, тогаш да се молиме за оваа наша потреба.
Сабота, 17 декември 2022
УСЛОВИ ЗА ПРИМАЊЕ НА ПОЗНИОТ ДОЖД
- ВТОР ДЕЛ: ДЕЛА 3,19
Петар нагласил дека покајанието и преобратувањето водат кон
проштавање на гревот и кон духовно освежување. Тоа е втор услов за
примање на позниот дожд.
Покајание и преобратување
„Мнозина пропуштиле да примат полна мера на раниот дожд. Не
ги примиле сите благослови што Бог на тој начин ги приготвил за нив.
Тие очекуваат овој недостиг да го надоместат со позниот дожд.“
„Кога ќе се излева најголемото изобилство на милоста, тие имаат на
мера да го отворат срцето за да го примат. Меѓутоа, тоа е страшна за
блуда. Не смееме да покажеме немарност кон милоста што е претставе
на со раниот дожд. Само оние што живеат според светлината, ќе примат
поголема светлина... Нема да ја препознаеме ниту појавата на Светиот
Дух при позниот дожд. Тој може да паѓа врз срцата насекаде околу нас,
а ние да не бидеме свесни за тоа, ниту да го примиме“ (ТМ 507).
Ова е судбоносно важно за нашиот опстанок пред Бога.
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Совршена послушност
Трет услов за излевање на позниот дожд е совршената послушност,
како што кажува Петар во Дела 5,32
Подготвеност за сведочење. - Дела 1,8
Божја намера е со излевањето на својот Свети Дух во текот на поз
ниот дожд своите деца да ги дарува со сила да сведочат за него и да го
довршат објавувањето на евангелието на светот. Ако во нашите сесрд
ни молитви ја немаме оваа цел, нема да ја добиеме ветената сила. Ако
довршувањето на Божјето дело на земјата не е наша најважна живо
тна цел, нашите молитви за позен дожд ќе бидат млаки и без сила.
„Кога со сето срце ќе ў се посветиме на Христовата служба, Бог овој
факт ќе го препознае со излевање на својот Дух без мера. Но тоа нема
да се случи сё додека поголем дел од црквата не соработува со Бога“
(CHS 253).
Единство. - Дела 2,1
Учениците биле единствени во Христа. Ги заборавиле меѓусебните
разлики и судири. Имале само една цел - спасение на душите. Така би
ле подготвени за примање на Светиот Дух.
Вера. - Јаков 1,6,7
Нам често ни недостига вера. Не веруваме дека Бог навистина ми
сли онака како што кажува. Дали имаме доверба во Божјите ветувања?
„Сё што правеле апостолите, тоа треба денеска да го прави секој
верник на црквата“ (7Т 33).
Да се молиме да ја оствариме оваа цел и да го примиме Божјиот
дар на Светиот Дух во полна мера!
Сабота, 24 декември 2022
ПОДГОТОВКА ЗА КРИЗАТА - ПРВ ДЕЛ: МАТЕЈ 7,24.25.
Драги браќа и сестри, теоретското знаење што ќе се случи во послед
ните денови од историјата на оваа земја, нема да ни помогне да опста
неме во времето на неволјата и со радост да го пречекаме Исуса.
Нам ни е потребно искуство, потребна ни е подготовка. Ќе паднат
дождови, ќе дувнат ветрови, ќе нагрвали вода. Нашата куќа мора да
биде изградена на Карпата на вековите или ќе падне.
Денеска мораме да воспоставиме однос со Бога кој ќе овозможи да
примиме полна мера на Светиот Дух.
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„Браќа мои, дали сте свесни дека вашето спасение, како и судбината
на другите души, зависи од вашата сегашна подготовка за тешкотиите
што се пред нас? Дали ја имате онаа ревност, онаа побожност и посве
тување што ќе ви овозможат да опстанете... Врeмето кое мнозина сега
напразно го трошат, би требало да го посветат за извршување на
налогот за подготовка за претстојната криза“ (5Т 716.717).
„Видов дека Божјиот народ се наоѓа на маѓепсана почва и дека не
кои речиси загубиле секој поим за краткоста на времето и за вредноста
на душите“ (Рани списи 120).
Што практично треба да сториме за да се приготвиме за прет
стојното време? Еве го советот на Божјата реч:
Издели време за Бога - Марко 6,30-32
„Би било добро за нас кога секој ден по еден час би размислувале
за Исусовиот живот. Да мислиме за секоја подробност, оживувајќи во
мечтата секоја сцена, а особено за неговите последни денови. Ако се
занимаваме така со неговата голема жртва, нашата доверба во него
ќе биде постојана, нашата љубов пожива и нас подлабоко ќе нё
проникнува неговиот Дух“ (Ѕвезда над Витлеем, стр. 73).
Секој ден ни е потребна Божја милост. Секој ден мораме да ја об
новуваме личната врска со небото. Секој ден мораме да умираме за
гревот и за светот. Секој ден мораме да се откажуваме од своето „јас“
и да му се предаваме на Христа, за Тој да може да управува со нашиот
живот.
„Само оние кои своите души ги засилиле со вистините на Библијата
ќе можат да ја поднесат последната голема борба“ (ГБ 480).
Дали проучувањето на Библијата ни е најмило време? Тоа е вистин
ска подготовка за Христовото доаѓање и за опасните времиња во кои
се наоѓаме.
Молитва. - Лука 18,1
Нашето искуство ќе биде толку силно, колку што сме силни во
молитвата. „Мораме да се молиме и во семејниот круг, но не смееме
да ја занемариме тајната молитва која ў дава живот на нашата душа.
Душата не може да напредува ако се занемарува молитвата“ (SC 98).
Христос во вас. - Колошаните 1,27
Тајната на побожноста е изразена со едноставна, куса и прекрасна
реченица „Христос во вас!“ Христовото присуство во нашето срце е
голема тајна на здравата духовна состојба на вистинскиот христијански
живот. Кога Христос и неговиот Свети Дух живеат во нашето срце,
кога по пат на вера и со целосно потчинување на нашата волја тие ра
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ководат со нашиот живот, тогаш животот се поистоветува со Хрис
товиот и нашата волја со неговата.
Бог ни открил што треба да правиме. Дали ќе се молиме да ни
помогне да успееме во нашата намера да бидеме секој ден сё послични
на неговиот Син.
Сабота, 31 декември 2022
ПОДГОТОВКА ЗА КРИЗАТА - ВТОР ДЕЛ: ОТКРОВЕНИЕ 16,15
Овој текст можеме да го протолкуваме на три начина. Прво: крајот
на истражниот суд и на времето на милоста ќе настапи побргу отколку
што се очекува и мнозина нема ниту да стигнат да се приготват. Второ:
за секој човек крајот на времето на милоста е мигот на неговата смрт,
а никој не знае кога ќе умре. Трето: овој стих може да се однесува и на
второто Христово доаѓање. Во сите овие случаи важна е нашата под
готвеност која ја решава нашата иднина.
Меѓутоа, како било да го толкуваме овој текст, тој ни зборува исто:
сега е време да вложиме секој напор, со Божја милост да го постигнеме
духовниот раст што го бара небото од нас. Тоа е нашата цел, животната
цел. Како да ја оствариме? Еве неколку чекори што стојат пред нас за
да ги оствариме.
1. Самооткажување. - Матеј 16,24
Дури кога е распнато нашето „јас“, Христос може да го заземе пре
столот на нашето срце. Нашето „јас“ е наш најголем непријател. Тоа
е нашата грешна природа, нашиот стар човек, тоа се нашите страсти,
гревовите. Нашата волја мора да соработува со Бога во оваа борба.
2. Чистење од гревот. - 1. Јованово 1,8.9.
Чистењето на душата од секој грев со покајание, со признавање и
со вера во скапоцената Христова крв е вистински темел на подготовката
за времето на кризата. Сега нашиот Избавител посредува за нас во
небесната светиња. Сега Тој со својата жртва на помирување бара да
добиеме проштавање на гревот. Оној кој вистински се приготвува за
вечноста, не може на својата душа да носи товар на непризнати и не
простени гревови.
3. Мораме да постигнеме целосна победа. - Јуда 24 стих
Божји план не е само да добиеме проштавање, туку и духовно да
растеме и да го победуваме гревот.
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„Често нема да успееме во нашите напори да го следиме божестве
ниот пример. Често ќе се спуштаме пред Исусовите нозе да плачеме
поради нашите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабриме.
Да се молиме поревносно, да веруваме поцврсто и да се трудиме
поистрајно да бидеме што послични на нашиот Господ“ (SM 337).
Ова е охрабрувачки цитат за сите нас.
„Успехот зависи од твојата волја. Ако не сакаш, тогаш не можеш да
победиш“ (CОL 331). Победата е можна и потребна.
4. Послушност која прави да сме подготвени. - Исаија 1,19
„Иако добрите дела нема да спасат ниту една душа, ниту една
единствена душа не може да се спаси без добри дела“ (1SM 377).
5. Треба ревносно да сведочиме за Христа
„Сите не можат да одат во странски полиња како мисионери, но
сите можат да им сведочат на своите семејства и на соседите“ (9Т 30).
Кога сведочиме, тогаш сме ревносни во молитвата, во работата, во
проучувањето - тогаш растеме во заедницата со Христа и во искуствата.
Без сведочење не можеме да се развиваме урамнотежено во хрис
тијанскиот живот - Откровение 22,20.
Да бидеме подготвени да кажеме заедно со Јован: „Господе, подго
твен сум, дојди што побргу!“
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