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1
Последната криза на Земјата

Сеопшт страв од иднината

Сегашното време привлекува особено внима ние на
сите живи. Управителите и државниците, луѓе на
доверливи и влијателни функции, разумни мажи и жени
од сите општествени слоеви со големо внима ние ги
следат настаните што се случуваат околу нас. Особено
ги преокупираат меѓународните односи. Тие гледаат
дека некаква напнатост ги опфатила сите елементи на
Земјата и сфаќаат дека се подготвува неш то големо и
одлучувачко - дека светот се наоѓа на самиот раб на
една многу сериозна криза. (PK стр. 537)

Катастрофите на Земјата и во морето, несреде ната
состојба во општеството, гласовите за војни, сето тоа
навестува зло и најавува дека се наближуваме кон
случувања од најголеми размери. Силите на злото ги
зацврстуваат своите сили и ги збиваат своите редови,
подготвувајќи се за последната голема криза. Наскоро
во нашиот свет ќе се случат големи промени, а завршните
настани бргу ќе се сменуваат. (9Т стр. 11)



Наскоро ќе настапат тешки времиња

Времето на неволји, кое ќе станува сè потешко како
што ќе се приближуваме кон крајот, е многу блиску,
пред вратата. Ние немаме време за губење. Светот е
вдахновен со воинствен занос. Пророштвата од еди -
наесеттата глава од Книгата на пророкот Даниел наскоро
ќе го доживеат своето конечно исполнување. (RH
24.11.1904)

Време на неволји - какво што немало откако е век,
па до тоа време (Даниел 12,1) - е токму пред нас, а ние се
однесуваме како заспаните девојки. Мораме да се
разбудиме и да Го замолиме Господ Исус да нè земе во
Своите вечни раце и да нè поведе низ времето на
искушенија кое е пред нас. (3MR стр. 305)

Во светот владее сè пострашно беззаконие. Наскоро
ќе настанат големи судири помеѓу народите - неволји
кои нема да престанат сè до Христовото доаѓање. (RH
11.02.1904)

Ние се наоѓаме на самиот раб на времето на не во -
лјите и нè очекуваат стравотии какви не сме ни сонувале.
(9T стр. 43)

Ние стоиме на прагот на кризата на столетието.
Божјите судови ќе се излеваат еден по друг, меѓу себ но
пристигнувајќи сè - оган, поплави, земјотреси, војни и
крвопролевања. (PK стр. 278)

Пред нас се бурни времиња, но не смееме да из -
говориме ниту еден единствен збор на неверување и
обесхрабреност. (ChS стр. 136)
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Бог секогаш ги предупредувал луѓето за
судовите што ќе дојдат

Бог секогаш ги предупредувал луѓето за судо вите
што ќе дојдат. Оние кои верувале во Неговата вест за
нивното време и кои својата вера ја изразиле слушајќи
ги Неговите заповеди, ги избегнале осудите што ги
стасале непослушните и неверните.

„Тогаш Господ му рече на Ное: ‘Влезете ти и се то
твое семејство во ковчегот, зашто видов дека един -
ствено ти си праведен пред Мене во ова време!“ Ное
послушал и бил спасен. Лот добил вест: „Станете!
Заминете од ова место, зашто Господ ќе го уништи гра -
дот!“ (1. Мојсеева 7,1; 19,14). Лот се ставил под заш ти та
на небесните весници и бил спасен. Така и Хрис то вите
ученици добиле предупредување за разур ну вањето на
Ерусалим. Оние кои внимавале на знакот за настапување
на уништувањето и се тргнале од гра дот, го избегнале
униш тувањето. Така и нам сега ни е дадено пре ду -
предување за второто Христово доаѓање и за униш ту -
вањето што ќе дојде на светот. Оние што ќе го послушаат
предупредувањето ќе бидат спасени. (DA стр. 634)

Бог ни открил што можеме да очекуваме во
наше време

Пред Неговото распнување, Спасителот им кажал
на Своите ученици дека ќе биде убиен и дека ќе
воскресне од гробот; ангелите биле присутни за да ги
втиснат Неговите зборови во срцата и душите на
учениците. Меѓутоа, учениците очекувале ослободување
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од римскиот јарем и не можеле да ја поднесат помислата
дека Оној во Кого ги полагале сите свои надежи ќе
мора да претрпи толку срамна смрт. Зборовите, на кои
требале да се сетат, исчезнале од нивното сеќавање и
така кога дошло времето на неволја, ги нашло не -
подготвени. Исусовата смрт толку темелно ги распрснала
нивните надежи што можело да се помисли дека Тој
никогаш и не ги предупредил.

Пророштвата и нам ни ја откриле иднината исто
толку јасно како што Христовите зборови им ја
прикажале на учениците. Настаните поврзани со крајот
на времето на милоста и нашето подготвување за време
на неволјата ни се јасно објавени. Меѓутоа, за илјадници
луѓе, судејќи по тоа колку ги разбираат, овие вистини
како никогаш да не биле ни откриени. (GC стр. 594)

Пророштвата за последните денови го бараат
нашето внимание

„И друг, трет ангел, дојде по него” (Откровение 14,9-
11). Мојот ангел чувар рече: „Страшно е неговото дело.
Ужасна е неговата задача. Тоа е ангелот кој треба да ја
оддели пченицата од каколот и да ја запечати, да ја
поврзе во снопови пченицата за небесните житници.
Сето тоа треба да го обземе целиот наш ум, да го
привлече целото наше внимание. (EW стр. 118)

Ние ќе мораме да излегуваме пред властите и да
одговараме за нашата верност на Божјиот закон, да ги
изнесуваме причините за нашата вера. И младите треба
да го разберат тоа.

Тие мораат да знаат што ќе се случи пред историјата на
овој свет да дојде до својот крај. Сето тоа е тесно поврзано
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со нашето вечно добро и затоа наставниците и учениците
треба на тие теми да им посветуваат многу поголемо
внимание. (6T стр. 128,129)

Ние мораме да ги проучуваме големите патокази кои
упатуваат на времињата во кои живееме. (4MR стр. 163)

Оние кои ќе се потчинат на Божјата контрола, кои
ќе дозволат Тој да ги води и насочува, ќе откријат дека
набргу се наближуваат настани кои по Негова волја
мораат да се одиграат. (7T стр. 14)

Ние треба да го набљудуваме исполнувањето на
пророштвата во историјата, да ги истражуваме делата
на Провидението во големите реформаторски движења,
да ги согледуваме подготовките на народот за
последниот судир во големата борба помеѓу доброто и
злото преку развојот на настаните. (8T стр. 307)

Посебно да ги проучуваме Книгите на пророкот
Даниел и Откровението

Неопходно е многу подлабоко да ја истражуваме
Божјата Реч; Книгите на пророкот Даниел и Откро вението
треба да ги проучуваме повнимателно од било кога...
Видението што Даниел го примил од Бога било посебно
наменето за овие последни денови. (TM стр. 112, 113)

Да ја читаме и да ја проучуваме дванаесеттата глава
од книгата на пророкот Даниел. Тоа е предупредување
што сите мораме да го прифатиме пред времето на
крајот. (15MR стр. 228)

Последната книга од Новиот Завет е полна со вистина
која треба да се разбере. (COL стр. 133)
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Неисполнетите пророштва од Книгата Откровение
треба наскоро да се исполнат. Божјиот народ сега треба
вредно да ги проучува тие пророштва и јасно да ги
разбере. Тие не ја прикриваат вистината, туку јасно
однапред предупредуваат, зборувајќи ни што ќе се
случи во иднина. (1NL стр. 96)

Свечените пораки кои по својот редослед се упатени
во Откровението треба да заземат прво место во мислите
на Божјиот народ. (8T стр. 302)

Оваа тема треба да им се објаснува на луѓето

Има мнозина кои не ги разбираат пророштвата што
се однесуваат на овие денови. Затоа треба да им се
даде светлина. На стражарите и верниците им е
должност на трубата да ѝ дадат разбирлив глас. (Ev
стр. 194,195)

Стражарите сега нека го подигнат својот глас и нека
ја објават пораката која претставува вистина за
сегашното време. Да им покажеме на луѓето каде се
наоѓаме во пророчката историја. (5T стр. 716)

Бог го одредил денот кога ќе заврши историјата на
овој свет: „И ова Евангелие за Царството ќе биде
проповедано по целиот свет, за сведоштво на сите
народи, и тогаш ќе дојде свршетокот.” Пророштвата
бргу се исполнуваат. Повеќе, многу повеќе мора да се
зборува за овие извонредно важни теми. Блиску е денот
кога ќе биде утврдена судбината на сите души за целата
вечност...

Мораме да вложиме големи напори да им ги објавиме
овие теми на луѓето. Сериозниот факт дека денот
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Господов ќе дојде ненадејно, неочекувано, мора да им
се објави не само на луѓето во светот туку и во нашите
цркви. Страшното предупредување од пророштвата ѝ
се упатува на секоја душа. Никој да не мисли дека е
сигурен од опасноста да биде изненаден. Ничие
толкување на пророштвата да не ве поколеба во
уверувањето стекнато врз основа на познавањето на
настаните кои укажуваат дека тој голем настан е пред
вратата. (FE стр. 335, 336)

Правилно да се толкуваат идните настани

Ние денес не сме во состојба точно да ги опишеме
сцените кои ќе се случуваат во нашиот свет во иднина,
но сепак знаеме дека сега е време да стражариме и да
се молиме, зашто големиот ден Господов е пред вратата.
(2SM стр. 35)

Жигот на ѕверот е токму она што е кажано дека ќе
биде. Сè што е поврзано со оваа тема до сега сеуште не
е правилно разбрано ниту ќе биде разбрано сè додека
не се отвори книгата. (6T стр. 17)

Мнозина ќе го одвратуваат својот поглед од сегаш -
ните должности, сегашните утехи и благослови и
однапред ќе се свиткуваат пред неволјите што ќе ги
донесуваат идните кризи. Тоа значи дека пред време
ќе го предизвикаат времето на неволји, а нам не ни е
ветена никаква помош во неволјите чие доаѓање самите
сме го забрзале. (3SM стр. 383,384) 

Времето на неволји навистина доаѓа на Божјиот
народ, но ние не треба на луѓето постојано да им збо -
руваме за тоа ниту да ги потсетуваме дека ги очекува
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време на неволји. Ќе дојде до решетање во Божјиот
народ, но тоа не е вистината која во сегашно време
треба да ја објавуваме во црквите. (1SM стр. 180)
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2
Знаците на Христовото скоро доаѓање

Големото пророштво на нашиот Господ

Христос однапред ги предупредил Неговите ученици
за разурнувањето на Ерусалим и за знаците што ќе се
случат пред доаѓањето на Синот Човечки. Целата дваесет
и четврта глава од Евангелието по Матеј е пророштво
за случувањата што ќе му претходат на тој настан. И
разурнувањето на Ерусалим е употребено како симбол
за последното големо уништување на светот со оган.
(Мѕ 77)

На Маслинската Гора Христос зборувал за страшните
судови што ќе му претходат на Неговото второ доаѓање:
„А ќе чуете за војни и гласови за војни... зашто ќе се
дигне народ против народ и царство против царство...
но сето тоа е само почеток на страдањата.” (Матеј 24,6-
8). Иако овие пророштва делумно се исполниле при
разурнувањето на Ерусалим, истите можат многу
понепосредно да се применат на последните денови.
(5T стр. 753)
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Знаци на небото

На крајот од големото папско прогонство, изјавил
Христос, Сонцето ќе се помрачи и Месечината ќе ја
загуби својата светлина. Потоа, и ѕвезди ќе паѓаат од
небото. А Тој вели: „...од смоквата научете ја поуката!
Кога нејзината гранка ќе се смекне и ќе пушти лисја,
знаете дека летото е близу. Така и вие, кога ќе го видите
сè тоа, знајте дека е близу - пред вратата!” (Матеј 24,32.33).

Христос ги дал знаците на Неговото доаѓање. Тој изјавува
дека ние можеме да знаеме кога тоа ќе биде блиску,
дури пред вратата. За оние што ги гледаат овие знаци,
Тој вели: „Ова поколение нема да помине додека не се
збидне сè тоа!” Сите знаци се покажаа. Сега сигурно
знаеме дека Господовото доаѓање е блиску. (DA стр.
632)

Знаци на Земјата

Изус изјавил: „и ќе има знаци на сонцето, на
месечината и на ѕвездите; а на земјата народите ќе
бидат опфатени од страв и збунетост од бучењето и од
морските бранови” (Лука 21,25; Матеј 24,29; Марко 13,24-
26; Откровение 6,12-17). Оние што ќе ги здогледаат тие
весници на Неговото доаѓање треба да знаат „дека е
близу - пред вратата” (Матеј 24,33). (GC стр. 37,38)

Народите се вознемирени. Настапи време на неволја.
Луѓето умираат од страв и од чекање на она што доаѓа
на Земјата. Меѓутоа, оние што веруваат во Бога, среде
бурата, ќе го слушнат Неговиот глас кој вели: „Јас сум,
не плашете се!” (ЅТ 09.10.1901)
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Чуден и значаен извештај се внесува во небесните
книги - се запишуваат настаните за кои е проречено
де ка непосредно ќе му претходат на големиот ден
Господов. Сè на светот се наоѓа во состојба на
несигурност. (3MR стр. 313)

Лажни пророци

Како еден од знаците за разурнувањето на Ерусалим,
Христос спомнал: „ќе излезат многу лажни пророци и
ќе прелажат мнозина!” Излегле лажни пророци кои го
прелажале народот и одвеле мнозина во пустината.
Маѓепсници и бајачи, тврдејќи дека поседуваат
чудотворна моќ, го одвлекувале народот по себе во пла -
нинските карстови. Меѓутоа, ова пророштво е изговорено
и за последните денови. Тоа е знак и на второто доаѓање.
(DA стр. 631)

Ние ќе се соочуваме со луѓе кои лажно се прет -
ставуваат, ќе се појавуваат лажни пророци, ќе има и
лажни сништа и лажни виденија, но проповедајте ја
Речта; не давајте да ве одвлечат од Божјиот глас кој се
слуша од Неговата Реч! (2 SM стр. 49)

Покажани ми се мнозина што ќе тврдат дека Бог
посебно ги поучил и кои затоа ќе се обидат да ги водат
другите. Тие, заведени од лажните идеи за својата
одговорност, ќе се зафатат со работа која Бог никогаш
не им ја доверил. Резултатот ќе биде само метеж. Секој
треба многу сериозно сам да го бара Бога, така што
поединецот ќе може да ја разбере Неговата волја. (2SM
стр. 72)
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Алчност и неумереност

Алчноста и неумереноста ја претставуваат с’ржта
на големата морална расипаност во нашиот свет.
Сатаната е свесен за тоа и постојано ги наведува мажите
и жените да му попуштаат на својот вкус за сметка на
здравјето, па дури и на самиот живот. Јадењето, пиењето
и облекувањето станаа животна цел во светот. Таква
состојба владеела и пред потопот. Оваа состојба на
раскалашност е еден од истакнатите докази за блискиот
крај на историјата на овој свет. (Letter 34)

Описот на претпотопниот свет кој ни е даден од
Провидението навистина во потполност одговара на
состојбата на која нашето современо општество бргу ѝ
се приближува; (PP стр. 102)

Ние знаеме дека Господ многу скоро ќе дојде. Светот
станува сè посличен со светот од времето на Ное. Луѓето
се препуштиле на себичното задоволување на своите
желби. Во јадењето и пиењето се претерува до крајност.
Луѓето пијат отровни жестоки пијалаци кои им го
поматуваат разумот. (Letter 308)

Насилнички дела

Во времето на Ное големо мнозинство од луѓето
станувале против вистината и биле маѓепсани со лаги.
Земјата била полна со насилство. Војните, злосторствата
и убиствата претставувале секојдневни појави. Токму
така ќе биде и пред Христовото второ доаѓање. (1BC
стр. 1090)
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Работничките синдикати бргу прибегнуваат кон
насилство ако нивните барања не бидат прифатени.
Станува сè појасно и појасно дека жителите на овој
свет не се во согласност со Бога. Никаква научна теорија
не може да го објасни постојаното делување на при -
чинителите на злото под заповедништво на сатаната.
При секое собирање на масите на дело се злите ангели,
кои ги поттикнуваат луѓето на насилство...

Изопаченоста и суровоста на луѓето ќе достигнат
такви размери што Бог ќе мора да се покаже во сето
Свое величество. Многу бргу расипаноста на светот ќе
ги премине границите и, како во деновите на Ное, Бог
ќе ги излее своите судови. (UL стр. 334)

Страшните известувања за убиства и грабежи, за
железнички несреќи и за насилнички дела кои ги слу -
шаме, како да ни зборуваат дека се приближил крајот
на сè. Сега, токму сега, треба да се подготвиме за Гос -
подовото второ доаѓање. (Letter 308) 

Војни и катастрофи

Се наближува бура. Ние мораме да се подготвиме
за нејзиниот бес каејќи се пред Бога и покажувајќи
вера во нашиот Господ Исус Христос. Господ ќе стане
страшно да ја потресе Земјата. На сите страни ќе гледаме
неволји. Илјадници бродови ќе завршат во морските
длабочини. Ќе бидат потопувани морнарици и жртву -
вани милиони човечки животи. Пожарите ќе избувнуваат
неочекувано и никакви човечки напори нема да можат
да ги изгаснат. Палатите на Земјата ќе исчезнуваат во
огнената стихија. Железничките катастрофи ќе се
случуваат сè почесто. На големите сообраќајници ќе
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доаѓа до ненадејни метежи, судири и смрт. Крајот е
близу, времето на милоста истекува. О, да Го бараме
Господа додека може да се најде, да Го призиваме
додека е блиску! (MYP стр. 89,90)

Во текот на последните сцени од историјата на оваа
Земја ќе беснеат војни. Ќе има болести, помор и глад.
Водите од длабочините ќе ги преплават своите граници.
Оган и поплави ќе уништуваат имоти и животи. Ние
треба да се подготвуваме за становите што Исус отишол
да ги приготви за оние кои Го љубат. (Mar стр. 174)

Големи огнени топки

Минатиот петок наутро, пред да се разбудам, ми
беше прикажана многу впечатлива сцена. Беше како
да се будам од сон, но не во својот дом. Од прозорецот
набљудував застрашувачки пожар. Големи огнени топки
паѓаа врз куќите, а огнени стрели од топките летаа во
сите правци. Беше невозможно да се сопрат пожарите
што избувнуваа. Цели населби беа уништени. Луѓето
ги обземаше неискажан страв. По извесно време се
разбудив и увидов дека се наоѓам дома. (Ev стр. 29)

Видов огромна огнена топка како паѓа меѓу прекрасни
палати и како предизвикува нивно моментално
уништување. Слушнав како некој зборува: „Знаевме
дека Божјите судови ќе се излеваат на Земјата, но не
знаевме дека ќе дојдат толку скоро!” Други со очајнички
глас извикуваа: „Зарем знаевте! Зошто тогаш не ни
кажавте? Ние не знаевме!” (9T стр. 28)
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Земјотреси и поплави

Непријателот работел и не престанал да работи. Тој
се симнал со голема сила, а Духот Божји се повлекува
од Земјата. Бог ја тргнал Својата рака. Треба само да се
сетиме на Џонстаун* во Пенсилванија. Бог не го спречил
сатаната да го избрише тој град од лицето на Земјата.
Токму такви настани ќе стануваат сè почести како што
ќе се приближуваме кон крајот на светската историја.
(1SAT стр. 109)

Земјината кора ќе биде раскината од провали на
елементи од длабочината на Земјата. Тие елементи,
кога еднаш ќе се ослободат, ќе ги однесат ризниците
на оние кои со години го умножувале и натрупувале
своето богатство, плаќајќи им бедни дневници на оние
што работеле за нив. И религиозниот свет ќе биде
страшно потресен, зашто се приближи крајот на сè.
(ЗMR стр. 208)

Настапува време кога во еден миг ќе се наоѓаме на
цврсто тло, а веќе во следниот земјата под нашите нозе
ќе се разниша. Земјотресите ќе се случуваат кога
најмалку ги очекуваме. (TM стр. 421)

Пожарите, поплавите, земјотресите, бесот на силите
на големата бездна, катастрофи на море и на копно, ни
упатуваат предупредување дека Божјиот Дух нема
довека да се препира со луѓето. (ЗMR стр. 315)

Пред Синот Човечки да се појави на небесните
облаци, ќе се раздвижат сите природни сили. Молњи
од небото, кои ќе се соединуваат со огнот на земјата, ќе
направат планините да чадат како печки и реки од
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лава да покријат села и градови. Маси растопени камења
кои ќе стасуваат во водата под дејство на силите
сокриени во утробата на Земјата, ќе направат водата
да зоврие и да почне да исфрла камења и земја. Ќе
дојде до силен земјотрес и до загуба на голем број
човечки животи. (7BC стр. 946)

Злосторства, глад и помори

Сатаната делува во атмосферата на Земјата; Тој го
труе воздухот и затоа само Бог може да го сочува на -
ши от живот - нашиот сегашен и нашиот вечен живот.
И бидејќи се наоѓаме во таква положба, мораме да би -
деме потполно будни, потполно предадени на Бога,
потполно обратени, потполно посветени на Бога. Меѓутоа,
се чини дека ние седиме како да сме парализирани.
Боже небесен, разбуди нè од сонот! (2SM стр. 52)

Бог не ги ограничил силите на темнината во извр -
шувањето на нивното смртоносно дело на загадување
на воздухот, еден од изворите на животот и исхраната,
со смртоносни испарувања. Не е загрозен само рас ти -
телниот свет, туку и самиот човек трпи поради болеш -
тини... Сето тоа се капки на Божјиот гнев* кој се излева
на Земјата, и тие претставуваат само слаби навестувања
на она што ќе се случува во блиска иднина. (3SM стр. 391)

Ќе има сè повеќе глад. Поморите ќе однесуваат
илјадници. Опасности се закануваат насекаде околу
нас, од силите кои се надвор од нас и од сатанското
дејствување во нас, но сега сеуште дејствува Божјата
сила која ги ограничува. (19MR стр. 382)
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Ми беше покажано дека Божјиот Дух се повлекува
од Земјата. Божјата одржувачка сила наскоро ќе им
биде ускратена на сите оние што ќе продолжат да ги
кршат Неговите заповеди. Извештаи за измамнички
трансакции, убиства и секакви злосторства, секојдневно
доаѓаат до нас. Беззаконието станало толку вообичаена
појава што веќе не ги ужаснува нашите сетила како
некогаш. (Letter 258)

Зошто Бог дозволува катастрофи

Што значат страшните катастрофи на морето - кога
бродовите одеднаш исчезнуваат во длабочината? Што
значат несреќите на копното - кога пожари ги униш -
туваат богатствата што луѓето ги натрупале, главно
експлоатирајќи ги сиромасите? Господ нема да се меша
да го заштити имотот на оние што го престапуваат
Неговиот закон, го кршат Неговиот завет, ја газат Неговата
Сабота, прифаќајќи го наместо неа лажниот ден за одмор.

Злата од Господа веќе се излеваат на Земјата униш -
ту вајќи ги најскапоцените градби, како да ги однесува
огнен здив од небото. Зарем тие судови нема да ги
одмаздат оние кои себеси се сметаат за христијани?
Бог дозволува да се случуваат за да светот им обрне
внимание и греш ни ците да се исплашат и затреперат
пред Него. (3MR стр. 311)

Бог има одредена намера кога дозволува да се случат
сите тие катастрофи. Тие се Негово средство да се
одмаздат мажите и жените. Делувајќи на необичен на -
чин преку природата, Бог сака на сомничавите човечки
суштества да им го покаже она што толку јасно го
објавил во Својата Реч. (19MR стр. 279)
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Колку често слушаме за земјотреси и урагани, за
уништувања со оган и вода со големи губитоци во жи -
воти и имоти! Привидно, тие несреќи се само капри ци -
озни провали на неорганизираните, несредени природни
сили, сосема надвор од човечка контрола, но со нивна
помош сепак можат да се разберат Божјите намери.
Тие се вбројуваат во средствата со кои Тој се обидува
мажите и жените да ги направи свесни за опасноста
што им се заканува. (PK стр. 277)

Идните настани се во Господовата рака

Светот не е без владетел. Програмата на идните нас -
тани е во Господовата рака. Величеството на небото ја
има во Своја власт судбината на народите како и грижите
што ја мачат Неговата црква. (5Т стр. 753)

Овие симболични појави (огнени змии во пустината)
имаат двојна цел. Од нив Божјиот народ учи не само
дека физичките сили се под контрола на Создателот,
туку дека под Негова управа се и верските потфати на
народите. Тоа особено се однесува на озаконувањето
на празнувањето на неделата. (19MR стр. 281)

Во големата завршна работа ќе се соочиме со непри -
лики кои нема да знаеме да ги решиме, но да не забо -
равиме дека трите големи небесни сили работат, дека
божествената рака е на кормилото и дека Бог ќе ги
изврши Своите намери. (Ev стр. 65)

Како што комплицираниот механизам на тркалата
се наоѓал под управа на крилата на херувимите, така и
сложената игра на човечките збиднувања се наоѓа под
божествена контрола. Среде судирите и вревата на на -
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родите, Оној Кој седи над херувимите уште и денес
управува со случувањата на оваа Земја. (Ed стр. 178) 

Во аналите на човечката историја, нараснувањето
на народите, издигнувањето и исчезнувањето на им пе -
риите, како да зависат од волјата и способноста на
човекот; обликувањето на настаните е навидум во го -
ле ма мерка одредено со неговата сила, амбиција и твр -
до главост. Меѓутоа, во Божјата Реч завесата е пот трг -
ната на страна и ние во сите игри и противигри на чо -
веч ките интереси, сили и страсти, над и зад нив, ги
гледаме силите на Семилостивиот, кои тивко, трпеливо
ги остваруваат „советите” на Неговата волја. (PK стр.
499,500)

Небесен надзор над случувањата на Земјата

Поштедувајќи му го животот на првиот убиец, Бог
на целата вселена ѝ ја објавил пораката која се однесува
на големата борба.... Негова намера е не само да го скрши
бунтот, туку и на целата вселена да ѝ ја прикаже при ро -
дата на бунтот... Светите жители на другите светови со
најдлабок интерес ги набљудувале настаните што се
случувале на Земјата... Бог ги има зад Себе поддршката
и љубовта на целата вселена додека чекор по чекор го
остварува Својот голем план, полека приведувајќи го
кон конечното исполнување. (PP стр. 78, 79)

Христовиот чин на умирање за спасението на човекот
нема само да овозможи Небото да стане достапно за
човекот, туку пред целата вселена ќе Го оправда Бога и
Неговиот Син затоа што постапиле така во случајот на
бунтот на сатаната. (PP стр. 69)
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Целата вселена со неискажан интерес ги набљудува
завршните сцени во големата борба помеѓу доброто и
злото. (PK стр. 148)

Нашиот мал свет е учебник на вселената.* (DA стр. 19)
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* Духот на пророштвото вели дека безгрешните светови и небесните ангели со
„голем интерес” (DA стр. 693) ја набљудувале Христовата борба во Гетсиманија.
Разгледувајќи ја Христовата четири илјади години долга борба со сатаната и
Неговата конечна победа на крстот, Духот на пророштвото се служи со изрази
како што се „небесната вселена гледаше”, ‘„целото Небо и сите безгрешни светови
беа сведоци”, „тие слушнаа”, „Небото набљудуваше”, „каква глетка за целата небесна
вселена” и така натаму. Види (DA стр. 693, 759, 760)!



3
Кога ќе биде тоа?

Учениците го прашуваат Исуса за Неговото
враќање

Христовите зборови (Матеј 24,2) се изговорени пред
голем број слушатели, но кога останал сам, додека седел
на Маслинската гора, Му пристапиле Петар, Јован, Јаков
и Андрија и рекле: „Кажи ни кога ќе биде тоа? Каков е
знакот на Твоето доаѓање и крајот на векот?”

Исус на Своите ученици не им одговорил разде -
лувајќи го разурнувањето на Ерусалим од големиот ден
на Неговото доаѓање. Тој ги здружил описите на овие
два настани. Ако им ги откриел на Своите ученици
идните настани онака како што Самиот ги согледувал,
тие не би биле во состојба да ја поднесат таа глетка. Во
Својата милост кон нив, Тој ги здружил описите на овие
две големи кризи, препуштајќи им на учениците самите
да го одредат значењето на Неговите зборови. (DA стр.
628)
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Времето на Христовото доаѓање не е познато

Не е наше да го знаеме точното време на излевањето
на Светиот Дух и Христовото доаѓање... Зошто Бог не
ни го дал тоа сознание? - Затоа што не би го употребиле
правилно кога би ни го дал! Состојбата која би настанала
помеѓу нашите верници како последица на тоа сознание
многу би го уназадила Божјото дело на подготвување
на луѓето да опстанат во големиот ден што ќе дојде.
Ние не смееме да живееме во постојана возбуда поради
тој датум...

Вие нема да можете да кажете дека Тој ќе дојде за
една, две или пет години, ниту смеете да го одложувате
Неговото доаѓање, велејќи дека тоа ќе биде за десет
или дваесет години. (RH 22.03.1892)

Ние се приближуваме кон големиот Божји ден.
Знаците се исполнуваат. Сепак, не сме добиле порака
ко ја би ни го кажала денот и часот на Христовото доа -
ѓање. Господ мудро го сокрил тоа сознание од нас за
секогаш да бидеме во состојба на исчекување и под -
готовка за второто доаѓање на нашиот Господ Исус
Хрис тос на небесните облаци. (Letter 28)

Точното време на доаѓањето на Синот Човечки е
Божја тајна. (DA стр. 633)

Не е наше да одредуваме време

Ние не му припаѓаме на друштвото кое одредува
колку точно време ќе помине пред Исус повторно да се
појави во сила и голема слава. Некои одредувале време,
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и кога тоа поминало, нивниот вообразен дух не го при -
фатил укорот, туку поставувал сè нови и нови датуми.
Меѓутоа, многуте последователни грешки ги обележале
како лажни пророци. (FE стр. 335)

Бог никому не испратил порака дека ќе поминат
пет години или десет години или дваесет години до
завршувањето на историјата на оваа планета. Тој не би
сакал на ниту едно живо суштество да му даде изговор
да ја одложува својата подготовка за Неговото доаѓање.
Тој не би сакал било кој да рече, како што тоа го сторил
неверниот слуга: „Нема мојот господар уште долго да
дојде!” Тоа би довело до немарно запоставување на
можностите и предимствата што ни се дадени за да се
подготвиме за тој голем ден. (RH 27.11.1900)

Одредувањето време наведува на неверување

Бидејќи одредуваните датуми изминувале еден по
друг, светот останал, барем што се однесува до скорото
Христово доаѓање, во уште поцврсто неверување отколку
порано. Луѓето со презир ги гледаат промашувањата на
оние кои одредувале време и токму затоа што биле така
мамени, ја отфрлаат вистината што ја изнесува Божјата
Реч, дека крајот на сè е пред вратата. (4T стр. 307)

Слушнав дека братот Е.П. Даниелс наводно одредувал
време, велејќи дека Господ ќе дојде најдоцна за пет
години. Сега само се надевам дека нема да се прошири
впечатокот дека ние поставуваме датуми. Немојте да
давате такви изјави. Тие не донесуваат ништо добро.
Немојте да се трудите да предизвикате пробудување
на таков начин, туку секој збор изговарајте го со
соодветно внимание, така што на фанатиците нема да
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им дадете можност да предизвикаат возбудување и
така да го ожалостите Господовиот Дух.

Ние не сакаме да ги доведеме до превирање чо веч -
ките страсти, така што чувствата ќе завладеат со при -
нципите. Сметам дека мораме да бидеме внимателни
во сè, бидејќи сатаната работи и вложува крајни напори
да предизвика зло со своите лукавства и методи. Мораме
да се чуваме од сè што би можело да предизвика
превирање, возбудувања на погрешна основа, бидејќи
тоа сигурно ќе доведе до реакција. (Letter 34)

Секогаш ќе има лажни и фанатични движења во
црквата, кои ќе ги предводат луѓе што ќе тврдат дека
Бог ги води - луѓе кои ќе трчаат иако никој не ги ис -
пратил и ќе одредуваат денови и датуми за исполнување
на неисполнетите пророштва. Непријателот е радосен
кога тие го прават тоа, бидејќи нивните последователни
промашувања и наведување на погрешни заклучоци,
предизвикуваат забуна и недоверба. (2SM стр. 84)

Христос можел да дојде и порано

Ми беше прикажана групата присутна на конфе -
ренцијата. Ангелот ми кажа: „Некои ќе бидат храна за
црвите, некои ќе поминат низ седумте последни зла,
некои ќе бидат живи и ќе останат на Земјата да бидат
земени при Исусовото доаѓање.” (1T стр. 131,132)

Бидејќи времето е кратко, треба да работиме вредно,
со удвоена енергија. Нашите деца можеби никогаш
нема да отидат на повисоки училишта. (3T стр. 159)

Ќе дојде часот и не е далеку кога некои меѓу нас,
кои сега веруваат, уште ќе живеат на Земјата, ќе видат
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дека пророштвото се исполнува и ќе го слушнат гласот
на архангелот и трубата Божја која одекнува по
планините и низините и морињата и се слуша сè до
краевите на Земјата. (RH 31.07.1888)

Времето на проба е токму пред нас, бидејќи гласниот
вик на третиот ангел веќе почнал со откривањето на
праведноста на Христос, Откупителот Кој ги простува
гревовите. (1ЅМ стр. 163)

Одлагањето објаснето

Долгата темна ноќ е напорна, но утрото е милостиво
одложено, зашто Учителот, кога би дошол сега, мнозина
би нашол неподготвени. (2Т стр. 194)

Полни четириесет години неверството, мрморењето
и духот на бунтовноста го одвојувале стариот Израел
од хананската земја. Истите гревови го одложиле
влегувањето на современиот Израел во небесниот Ханан.
Во ниту еден од овие два случаи не можеме да ги
обвиниме Божјите ветувања. Неверството, световноста,
непосветеноста и кавгите меѓу оние кои се сметаат за
Божји народ, нè задржаа толку години во овој свет на
грев и страдање. (Ev стр. 695,696)

Доколку Христовата Црква ја извршеше својата
одредена работа онака како што тоа Господ ѝ го наложил,
целиот свет до сега би бил предупреден и Господ Исус
во сила и голема слава би дошол на нашата Земја. (DA
стр. 633,634)
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Божјите ветувања се дадени под услов

Во пораките што им ги објавуваат на луѓето Божјите
ангели зборуваат дека времето е многу кратко.* Така и
мене секогаш ми било претставувано. Вистина е дека
времето потраја подолго отколку што ние очекувавме
во првите денови од објавувањето на оваа вест. Нашиот
Спасител не се појави толку бргу колку што ние оче -
кувавме. Но, дали Божјата Реч изневерила? Никогаш!
Треба да имаме на ум дека и Божјите ветувања и за -
каните се еднакво дадени под услов...**

Можеби поради непокорност ќе мораме уште многу
години да останеме на ова место, како што се случило
со синовите Израилеви, но, заради Христа, Неговиот
народ не треба врз гревот да додава грев, обвинувајќи
Го Бога за последиците од својот погрешен пат. (Ev стр.
695,696)

Што чека Христос

Христос со голем копнеж чека да се покаже во
Својата Црква. Кога Христовиот карактер совршено ќе
се обнови во припадниците на Неговиот народ, Тој ќе
дојде да ги земе како Свои.

Предимството на секој христијанин не е само да го
очекува доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос туку
и да го забрза. Кога сите оние што го признаваат Неговото
име би донеле род на Негова слава, колку бргу целиот
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* Види Римјаните 13,11.12; 1. Коринтјаните 7,29; 1. Солуњаните 4,15.17; Евреите 10,25;
Јаков 5,8.9; 1. Петрово 4,7; Откровение 22,6.7;
** Види Еремија 18,7-10; Јона 3,4-10!



свет би бил засеан со семето на Евангелието! Бргу би
созреала последната голема жетва и Христос би дошол
да го собере скапоценото зрно. (COL стр. 69)

Објавувајќи го Евангелието на светот, ние можеме
да го забрзаме доаѓањето на нашиот Господ. Ние не
треба само да го очекуваме, туку и да го забрзаме
доаѓањето на Божјиот ден (2. Петрово 3,12). (DA стр. 633)

За да го уништи гревот и неговите последици, Тој Го
жртвувал Својот Најмил и нам ни дал моќ, во соработка со
Него, да ѝ ставиме крај на таа слика на беда. (Ed стр. 264)

Божјото трпение е ограничено

Бесконечниот Бог со непогрешлива точност и сега
ја води книгата на пресметки со сите народи. Сè додека
Неговата милост повикува на покајание, оваа сметка
ќе остане отворена, но кога бројките ќе достигнат
одредена големина, која Бог ја утврдил, тогаш ќе почне
да делува Неговиот гнев. (5Т стр. 208)

Бог води книга на пресметка со народите. Бројките
од страната на нивните долгувања постојано растат, а
кога ќе биде прогласен закон дека кршењето на првиот
ден од седмицата мора да се спречува со казни, тогаш
нивната чаша ќе се преполни. (7BC стр. 910)

Бог води книга на пресметка со народите... Кога во
потполност ќе дојде време беззаконието да ги достигне
границите што му ги поставила Божјата милост, Божјото
поднесување ќе престане. Кога натрупаните бројки во
извештаите од небесните книги ќе означат дека се
исполнила мерката на беззаконијата, гневот ќе се излее.
(5T стр. 524)
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Иако Божјата милост долго го поднесува прес -
тапникот, постои граница на гревот која луѓето не смеат
да ја пречекорат. Кога таа граница ќе се достигне, тогаш
престануваат понудите на милоста и почнува службата
на судот. (РР 162,163)

Доаѓа време кога во своите измами и дрскости луѓето
ќе дојдат до линијата што Господ нема да им дозволи
да ја пречекорат и тогаш ќе научат дека постојат и гра -
ници на Божјото трпение. (9T стр. 13)

Постои граница зад која Господовите судови веќе
не можат да се одлагаат. (PK стр. 417)

Беззаконието речиси ја достигнало границата

Ќе помине уште само малку време додека жителите
на Земјата не ја наполнат чашата на своето беззаконие.
И тогаш ќе се разбуди Божјиот гнев, кој толку долго
дремеше, и оваа земја на светлината ќе ја испие чашата
на Неговиот неразблажен гнев. (1T стр. 363)

Чашата на беззаконието е речиси полна и Божјата
одмаздничка правда наскоро ќе ги стаса виновниците.
(4T стр. 489)

Злобата на жителите на светот речиси ја исполнила
мерката на нивното беззаконие. Оваа Земја речиси ја
достигнала границата по која Господ ќе му дозволи на
разурнувачот да ги изврши „советите” на својата волја.
(7T стр. 141)

Престапите речиси ја достигнале границата. Во
светот завладеа поматување, и голем ужас наскоро ќе
ги обземе човечките суштества. Крајот е многу блиску.
Ние кои ја знаеме вистината треба да се подготвуваме
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за она што наскоро ќе го снајде светот како големо
изненадување. (8Т стр. 28)

Треба да го имаме на ум големиот Божји план

Мораме да се навикнеме постојано да размислуваме
за големите сцени на судот кој непосредно ни претстои.
Имено, кога сцените на големиот Божји ден постојано
ќе ни бидат пред очите и кога сè ќе ни биде откриено,
тоа силно ќе влијае врз нашиот карактер. Еден брат ми
рече:

„Сестро Вајт, што мислиш, дали Господ ќе дојде во
текот на следните десет години?”

„Дали нешто ќе се смени ако Тој дојде за две, четири
или десет години?”

„Мислам дека, барем делумно, би се однесувал
поинаку кога би знаел дека Господ ќе дојде за десет
години!”

„Што би правел?” - го прашав.

„Па, би го продал целиот свој имот и би почнал се -
риозно да ја истражувам Божјата Реч за да се оспособам
да ги предупредувам луѓето да се подготват за Неговото
доаѓање. Освен тоа, би се молел на Бога да ми помогне
да се подготвам за средбата со Него.”

Тогаш го запрашав: „А кога сигурно би знаел дека
Гос под нема да дојде во текот на следните дваесет
години, дали тоа би влијаело врз твојот живот?” „Мислам
дека би влијаело!” - одговори тој.

Колку себично звучеа зборовите дека би живеел со
поинаков живот кога би знаел дека Христос нема да
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дојде уште десет години! Зошто, па Енох чекорел со
Бога триста години! Тоа е поука и за нас дека треба да
чекориме со Бога секој ден, и дека нема да бидеме
сигурни сè додека не почнеме да стражариме и да
чекаме. (Мѕ 10)

Краткоста на времето

Господ да не им даде одмор ни дење ни ноќе на
оние кои сега се безгрижни и рамнодушни во делото и
работата за Господа. Крајот е блиску. Тоа е она што
Исус би сакал секогаш да го имаме на ум - времето е
кратко! (Letter 97)

Кога ќе стоиме со откупените на Стакленото море
со златни харфи и круни на славата и кога пред нас ќе
се протега неизмерната вечност, дури тогаш ќе сфатиме
колку кусо било чекањето во текот на времето на
пробата. (10MR стр. 266)
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4
Богослужбениот живот на остатокот

Двоен живот

Во ова време, непосредно пред второто Христово
доаѓање на небесните облаци, треба да се изврши дело
слично на делото на Јован Крстителот. Бог бара луѓе
кои ќе го подготват народот да опстане во големиот
ден Господов... За да можеме да објавиме вест слична
на онаа на Јован, мораме да се здобиеме со духовно
искуство слично на искуството на Јован. Истото дело
треба да се изврши во нас. Ние мораме да Го гледаме
Господа и гледајќи Го Него да се загубиме себеси од
вид. (8T стр. 332,333)

Дружењето со Бога ќе ги облагороди нашиот карактер
и нашиот живот и луѓето ќе зборуваат за нас, како што
зборувале за првите ученици, дека сме биле со Исус.
Тоа на евангелскиот работник ќе му овозможи влијание
какво ништо друго не би можело да му овозможи. Тој
не би смеел да дозволи да биде лишен од таа сила. Ние
мораме да живееме со двоен живот - живот на мисли и
дела, тивка молитва и вредна работа. (MH стр. 512)

Молитва и напор, напор и молитва, тоа ќе биде содр -
жината на вашиот живот. Морате да се молите како сета
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сила и благодарност да Му припаѓаат само на Бога, и да
работите како сите должности да се само ваши. (4Т стр. 538)

Никој не е сигурен ниту еден ден, ниту еден час без
молитва. (GC стр. 530)

Оној кој не прави ништо освен што се моли, наскоро
ќе престане и да се моли. (ЅС стр. 101)

Цврсто вкоренети во Христа

Доаѓа бура, бура која ќе ја искуша верата на секој
човек и ќе покаже од кој вид е. Верниците треба сега да
бидат цврсто вкоренети во Христа, инаку некоја заблуда
ќе ги одведе на крив пат. (Ev стр. 361,362)

За нас би било добро секој ден да поминеме по еден
час во размислување за Христовиот живот. Треба да го
проучуваме дел по дел, дозволувајќи ѝ на својата мечта
да се занимава со секоја сцена, особено со оние поврзани
со крајот на Неговиот живот. (DA стр. 83)

Единствена одбрана од злото е Христос Кој престојува
во срцето со посредство на верата во Неговата правда.
Сè додека не станеме животно поврзани со Бога, никогаш
нема да можеме да му се спротивставиме на обес свету -
вачкото влијание на самољубието, самозадоволството
и тенденциите кон гревот. Ние можеме да напуштиме
многу лоши навики, привремено да престанеме да се
дружиме со сатаната; но, без животворната врска со
Бо га, која се остварува кога од миг во миг Му се пот чи -
нуваме Нему, ќе бидеме поразени. Без лично познанство
и постојана заедница со Христа, ние сме препуштени
на милост и немилост на непријателот и на крајот ќе ги
спроведеме неговите налози. (DA стр. 324)
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Христос, и тоа распнатиот Христос, треба да биде
тема на нашето размислување, на нашите разговори и
на нашите најрадосни чувства. (SC стр. 103,104)

Обликувани со Светиот Дух

Човечкото срце никогаш нема да ја запознае среќата
ако не Му се препушти на Светиот Дух за Тој да го об -
ли кува. Духот ја усогласува обновената душа со при -
мерот, Исус Христос. Под Негово влијание непри ја -
телството кон Бога се менува во вера и љубов, а гор -
деливоста во понизност. Душата ја сфаќа убавината на
вистината и Христос се слави со извонредност и
прекрасност на карактерот. (OHC стр. 152)

Нема таков нагон во нашата природа, таква спо соб -
ност на нашиот ум или тенденција на нашето срце, која
не треба да биде, од час во час, под управа на Божјиот
Дух. (РР стр. 421)

Духот ја осветлува нашата темнина, го оттрга нашето
незнаење и ни помага во нашите многубројни потреби.
Меѓутоа, умот треба постојано да посега кон Бога. Ако
ѝ дозволиме на световноста да се вгнезди, ако не
чувствуваме желба да се молиме, желба да разговараме
со Оној Кој е извор на сила и мудрост, Духот нема да
престојува во нас. (OHC стр. 154)

Неопходност од проучување на Библијата

Ниту едно обновено срце не може да се одржи во
свежа состојба ако секојдневно не се натопува со солта
на Словото. Божествената милост мора да се прима
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секој ден, инаку никој нема да остане обратен. (OHC
стр. 154)

Нека вашата вера биде поткрепена со Божјата Реч.
Фатете се цврсто за живото сведоштво на вистината.
Верувајте во Христа како во свој личен Спасител. Тој
бил и секогаш ќе остане наша Карпа на спасението. (Ev
стр. 362)

Христијаните треба да се подготват за она што
наскоро ќе го снајде светот како силно изненадување.
Таа подготовка треба да се состои од вредно проучување
на Божјата Реч и настојување животот да се доведе во
согласност со нејзините прописи. (PK стр. 626)

Никој освен оние кои го зајакнале својот ум со
библиските вистини нема да се одржи во последната
голема битка. (GC стр. 593,594)

Само оние кои вредно ги проучувале Писмата и кои
примиле љубов кон вистината ќе бидат заштитени од
моќните измами што ќе го заробат светот. (GC стр. 625)

Неопходно е нашите верници да ги разберат Божјите
пророштва; тие мораат да располагаат со систематски
познавања на принципите на откриената вистина за
да се подготват за она што доаѓа на Земјата и да се
сочуваат да не ги однесе ветрот на лажната наука. (5Т
стр. 273)

Треба да ги учиме библиските текстови напамет

Неколку пати во текот на денот скапоцени, златни
мигови треба да бидат посветени за молитва и
проучување на Писмото, па макар само еден текст да
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се научи напамет, за да може духовниот живот да се
одвива во душата. (4Т стр. 459)

Божјата скапоцена Реч е мерило за младите кои
сакаат да Му бидат верни на Царот на Небото. Нека ги
проучуваат Писмата. Нека учат напамет стих по стих и
нека се здобиваат со знаење за она што го рекол Господ.
(ML стр. 315)

Подигнете околу себе ѕид од Писмото и ќе видите
дека светот нема да може да го урне. Учете го Писмото
напамет и бранете се со него од сатаната кога ќе ви се
приближи со своите искушенија; „Пишано е!” Тоа е
начинот со кој нашиот Господ се соочил со искушенијата
на сатаната и ги победил. (RH 10.04.1888)

Имајте ги на ѕидовите од својата сала на сеќавањата
Христовите зборови. Треба да ги цените повеќе од злато
и сребро. (6Т стр. 81)

Имајте џебна Библија со себе на работа и користете
ја секоја можност да ги научите напамет нејзините
скапоцени ветувања. (RH 27.04.1905)

Ќе дојде време кога мнозина ќе бидат лишени од
пишаната Реч. Меѓутоа, ако таа Реч биде запишана во
сеќавањето, никој нема да може да ја земе од вас. (MR
760 стр. 24)

Проучувајте ја Божјата Реч. Учете ги напамет нејзините
скапоцени ветувања така што и тогаш, кога ќе бидеме
лишени од нашите Библии, и понатаму ќе ја имаме
крај себе Божјата Реч. (10MR стр. 298)
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Четиринаесеттата глава од Откровението како
сидро за Божјиот народ

Во овие последни денови, наша должност е да го
разбереме полното значење на веста на првиот, вториот
и третиот ангел. Сите наши постапки треба да бидат во
согласност со Божјата Реч. Вестите на првиот, вториот
и третиот ангел се по сè единствени и објавени се во
четиринаесеттата глава од Откровението, од шестиот
стих па до крајот. (13MR стр. 68)

Од оние кои ја прифатиле веста на третиот ангел
мнозина немале искуства со претходните две вести.
Сатаната го сфатил тоа и ги насочил своите зли очи
кон нив за да ги собори; меѓутоа, третиот ангел им
укажувал на Светињата над светињите, додека оние
кои имале искуство со претходните две вести го
откривале патот кој води кон небесната Светиња. Тие
вести ми беа претставени како сидро за Божјиот народ.
Оние што ќе ги разберат и прифатат ќе бидат сочувани
да не ги однесе матицата на многуте измами на сатаната.
(EW стр. 256)

Научете го својот ум да ѝ верува на Божјата Реч

Оние кои си земаат слобода да ја прогласуваат
Божјата Реч за несигурна, да се сомневаат во сè што да -
ва и најмала можност за неверување, ќе откријат дека
само со страшна борба ќе можат да ја сочуваат својата
вера кога ќе се појават неволјите. Ќе им биде речиси
невозможно да ги совладаат влијанијата што ќе го
зафатат умот, навикнуван сè да прима со неверување,
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зашто на тој начин ја ставиле својата душа во стапиците
на сатаната и ја направиле немоќна да ги раскине
неговите страшни мрежи кои сè поцврсто и поцврсто
им ја опфаќале душата.

Сомневајќи се во сè, човекот ги повикува силите на
сатаната на своја страна. Меѓутоа, единствена надеж
за оние што навикнале да се сомневаат лежи во тоа
беспомошно да се фрлат во прегратките на Спасителот
и како деца да Му ја покорат својата волја на Христа, да
Му ги предадат своите патишта за да можат да бидат
изведени од темнината и приведени кон Неговата
чудесна светлина. Човекот нема сила самиот да се
ослободи од стапиците на сатаната. Оние кои навикнале
да се сомневаат во сè, сè да прогласуваат за несигурно,
сè да критикуваат, самите себе се засилуваат во
неверството. (Ms 3)

Подготвување за идните неволји

Христовите слуги не треба да подготвуваат некои
однапред научени говори што ќе ги изговараат кога ќе
бидат изведени на суд поради својата вера. Нивната
подготовка треба да се извршува од ден на ден и да се
состои од собирање на скапоцените вистини од Божјата
Реч и нивно чување во срцето, од проучување на
Христовите учења, од засилување на верата со молитва
и тогаш, кога ќе бидат изведени пред суд, Светиот Дух
ќе им ги повика во сеќавање токму оние вистини кои
ќе ги трогнат срцата на оние што дошле да ги слушаат.
Бог ќе им го врати во сеќавање знаењето здобиено со
вредно проучување на Писмото токму во мигот кога
тоа ќе им биде неопходно. (CSW стр. 40,41)
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Кога ќе дојде времето на неволја, помеѓу оние што
сега им проповедаат на другите ќе има и такви кои ќе
согледаат, испитувајќи ги своите принципи, дека за
многу свои верувања не можат да наведат задоволителна
причина. Сè додека не бидат така искушани, нема ни
да бидат свесни за големината на своето незнаење. Во
Црквата има многу верници што се сосема сигурни
дека го разбираат она што го веруваат и кои нема да
разберат колку се неутврдени сè додека не дојде до
расправа за спорните прашања. Кога ќе бидат одделени
од своите истоверници и натерани самите, без ничија
помош, да ја образложат својата вера, ќе се изненадат
кога ќе видат колку се нејасни нивните поими за она
што го прифатиле како вистина. (5Т стр. 707)

Држете ги под контрола вашите морални сили

Способноста да ја образложиме својата вера е големо
достигнување, но, ако вистината не навлезе подлабоко
од тоа, никогаш нема да бидеме спасени. Срцето мора
да се исчисти од секоја морална расипаност. (OHC стр.
142)

Нема мнозина такви кои сфаќаат дека им е должност
да ги контролираат своите мисли и својата фантазија.
Навистина е тешко незаузданиот ум да се насочи кон
полезни теми. Меѓутоа, ако мислите не се вработат на
вистинскиот начин, религијата не може да ја окупира
душата. Умот мора да се занимава со светите и вечни
теми, или ќе се губи во безвредни и површни мисли. И
интелектуалните и моралните сили мораат да се
дисциплинираат, а со вежбање тие ќе зајакнат и ќе
станат подобри. (OHC стр. 111)
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Наша голема потреба е да поттикнеме и негуваме
чисти, морални мисли, да ги зајакнеме моралните сили
наместо пониските, телесни тенденции. Бог нека ни
помогне повеќе да не им попуштаме на нашите себични
желби! (MM стр. 278)

Примерот на Енох

Енох чекорел со Бога триста години пред да отиде
на Небото, а состојбата во светот тогаш не била ништо
поподобна за усовршување на христијански карактер
отколку што е денес. А како Енох чекорел со Бога? Тој
научил во мислите и срцето секогаш да се чувствува во
Божја близина, а секогаш кога ќе се најдел во неволја,
упатувал молитви кон Бога да го сочува.

Тој одбивал да Го навреди Бога со било што. Господ
постојано му бил во мислите. Тој се молел: „Учи ме на
Своите патишта за да не Ти грешам! Со што сакаш да
Ти угодам? Со што можам да го прославам Твоето име,
мој Господе?” - и така својот пат и однесувањето постојано
ги усогласувал со Божјите заповеди негувајќи совршена
доверба во својот небесен Татко, потпирајќи се постојано
на Неговата помош. Не негувал никакви свои мисли,
ниту се поведувал по својата волја. Таа потполно се
губела во волјата на неговиот Отец.

И сега Енох е претставник на оние кои ќе живеат на
Земјата кога Исус ќе дојде, кои ќе бидат пренесени на
Небото без да вкусат смрт. (1SAT стр. 32)

И Енох имал искушенија како и ние. Бил опкружен
со општество кое не било ништо понаклонето кон
праведност од општеството кое нас нè опкружува.
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Атмосферата што ја вдишувал била загадена со грев и
расипаност како и нашата, но сепак живеел со посветен
живот. Бил неизвалкан од гревовите што преовладувале
во времето во кое живеел. И ние можеме да останеме
чисти и нерасипани. (2T стр. 122)

Да се сетиме на некогашните Божји благослови

Кога ќе размислам за нашето минато, кога повторно
ќе го согледам секој наш чекор сè до денес, можам да
кажам: Ти благодарам, Боже! Кога гледам што сторил
Господ за нас, полна сум со восхит и доверба кон Христа
како водач. Ние немаме причини да се плашиме од
иднината освен ако заборавиме како Господ некогаш нè
водеше и како нè поучуваше во минатото. (LS стр. 196)

Тема за сериозно размислување

Ако некогаш постоело време сите кои се плашат од
Бога сериозно да поразмислат, тоа време е сега, кога
личната побожност е така животно важна. Треба да се
запрашаме: „Што сум јас, и какво е моето дело, каква е
мојата мисија во ова време! На чија страна јас делувам
- на Христовата страна или на страната на непријателот?”
Затоа, секоја душа да се понизи пред Бога, бидејќи ние
сега сигурно живееме во текот на големиот Ден на
помирување. Токму сега пред Бога се разгледуваат
случаите на мнозина, зашто тие нема да останат во
своите гробови уште долго време. Вашето исповедање
на верата нема да ви биде гаранција во тоа време, туку
состојбата на вашите чувства. Дали храмот на мојата
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душа е исчистен од секоја нечистотија? Дали сум ги
признал своите гревови и дали сум се покајал пред
Бога, така што тие ќе можат да бидат избришани? Да
не се проценувам себеси премногу лесно? Дали сум
подготвен да ја принесам секоја можна жртва за да
постигнам совршенство во познавањето на Исуса Христа?
Дали постојано чувствувам дека не сум свој, туку Христов,
дека и мојата служба Му припаѓа на Бога, чија
сопственост сум? (Мѕ 87)

Треба да се запрашаме: „За што работиме и живееме?
И каков ќе биде исходот од сето тоа?” (ST 21.11.1892)

Живот во сенка на денот на судот

Гледајќи ги луѓето во градовите како трчаат наваму
- натаму по своите работи, во мислите се прашував,
дали некогаш помислуваат на Божјиот ден кој е пред
нас? Секој поединец меѓу нас треба да живее имајќи го
на ум големиот ден кој наскоро ќе дојде на сите нас.
(1SAT стр. 25)

Ние не можеме да си дозволиме да живееме воопшто
не осврнувајќи се на денот на судот. Зашто, иако долго
одложуван, сега е блиску, пред вратата и многу се брза.
Трубата на Архангелот наскоро ќе ги затресе сите живи
и ќе ги разбуди мртвите. (GC стр. 560,561)

Подготвени за Христовото доаѓање

Ако сега не наоѓаме никакво задоволство во размис -
лувањето за небесните теми, ако не сме заинтересирани
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да се зајакнуваме во познавањето на Бога, ако не
уживаме во проучувањето на Христовиот карактер; ако
светоста воопшто не нè привлекува - тогаш можеме да
бидеме сигурни дека е залудна секоја надеж дека ќе го
наследиме Небото. Совршената ускладеност со Божјата
волја е високата цел што Христијаните секогаш мораат
да ја имаат пред очите. Затоа, тие со задоволство ќе
разговараат за Бога, за Исус, за блескавиот и непорочен
дом што Христос им го приготвил на сите оние кои Го
љубат. Размислувањето за тие теми, кога душата се
гости со блажените Божји ветувања, апостолот го
претставува како обид да се вкусат „силите на оној
свет” (Евреите 6,5). (5Т стр. 745).
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5
Големите градови

Првични градители на големи градови

Откако над него било изречено Божјото проклетство,
Каин се повлекол од домаќинството на својот татко.
Тој веќе порано како своја животна определба го одбрал
обработувањето на земјата, а сега основал и град,
нарекувајќи го според името на својот најстар син (1.
Мојсеева 4,17). Тој заминал од Господовата близина, го
отфрлил ветувањето за обновувањето на Едем, за својот
имот и уживања да ги побара на земја оптоварена со
проклетството на гревот. На тој начин се нашол на чело
на онаа голема група луѓе кои го обожуваат богот на
овој свет. (PP стр. 81)

Некое време потомците на Ное продолжиле да
живеат во планините на кои застанал ковчегот. Кога
нивниот број се умножил, отпадот наскоро предизвикал
поделба. Оние кои сакале да Го заборават својот Создател
и да ги отфрлат оградите на Неговиот закон, чувствувале
постојана одбивност кон учењата и примерот на своите
богобојазни соседи, па по некое време решиле да се
одделат од Божјите следбеници. Во согласност со таа
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одлука, тргнале кон Сенарската рамнина, на бреговите
на реката Еуфрат...

Тука одлучиле да изградат град и во него да подигнат
кула која со својата височина ќе претставува едно од
големите светски чуда. (1. Мојсеева 11, 2-4). (PP стр. 118,
119)

Големите градови се расадници на пороци

Трката по уживања и забави е најжестока во
градовите. Многу родители, кои избрале да живеат во
град со своите деца, мислејќи дека така ќе обезбедат
многу предимства, се соочуваат со тешко разочарување
и премногу доцна ја согледуваат својата голема грешка.
Денешните големи градови бргу стануваат сè послични
на Содом и Гомор. Мноштвото празници поттикнува
на безделничење. Возбудливите забави - театарски
претстави, коњски трки, коцкање, пијанчење, разврат -
сето тоа придонесува страстите да се распламтат до
максимум. И така матицата омилени уживања ги
однесува младите. (COL стр. 54)

Покажано ми е дека големите градови ќе бидат
бојно поле на немири, насилства и злосторства, и дека
тие зла ќе се умножуваат сè до крајот на историјата на
оваа Земја. (7T стр. 84)

По целиот свет, градовите ќе стануваат расадници
на пороци. На сите страни се гледаат сцени и се слушаат
звуци на злото. Од сите страни одекнуваат повици на
телесни задоволства и распуштеност. (MH стр. 363)
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Божјите судови ќе ги погодат големите градови

Страшни удари ќе ја погодат Земјата така што гос -
подските палати, подигнати со големи издатоци, сигурно
ќе се претворат во купишта урнатини. (3MR стр. 312)

Кога ќе се тргне Божјата заштитничка рака, разурну -
вачот го почнува своето дело. И тогаш нашите големи
градови ќе ги снајдат најголеми катастрофи. (3MR стр.
314)

Господ им упатува предупредувања на жителите на
Зем јата. Тој го сторил тоа преку пожарот во Чикаго и по -
жарите во Мелбурн, Лондон и во градот Њујорк. (Мѕ 127)

Крајот е блиску и секој голем град во секој поглед
ќе биде свртен наопаку. Ќе дојде до немири во секој го -
лем град. Сè што може да се расклати ќе биде расклатено
и никој не знае што ќе се случува по тоа. Божјите судови
ќе бидат сразмерни со расипаноста на луѓето и со
светлината на вистината што ја примиле. (1MR стр. 248)

О, кога Божјиот народ би бил свесен за несреќата
што им се заканува на илјадници градови, денес речиси
потполно предадени на идолопоклонство! (Ev стр. 29)

Блиску е времето кога големите градови ќе бидат из -
бри шани; затоа сите тие треба да се предупредат на
овие судови што ќе дојдат. (Ev стр. 29)

Градбите отпорни на катастрофи
ќе се претворат во пепел

Видов градби во кои се поставени најскапи против -
пожарни уреди за да се осигураат од уништување. Но,

53Елен Г. Вајт



како што некогаш Содом и Гомор исчезнале во пламенот
на Божјата одмазда, така и тие горди згради ќе се
претворат во пепел... Тие ласкави споменици, подигнати
во чест на човековата големина, ќе бидат соборени во
прав дури и пред светот да го снајде последното големо
уништување. (3SM стр. 418)

Бог Го повлекува Својот Дух од расипаните големи
градови, кои станале слични на градовите од времето
пред потопот или Содом и Гомор... Скапоцени палати,
чуда на архитектонската умешност, ќе бидат уништени
без претходно предупредување кога Господ ќе согледа
дека сопствениците ги пречекориле границите на
простувањето. Уништувањето на тие величествени згра -
ди со оган, за кои се претпоставуваше дека се безбедни
од пожар, е само приказ на она што ќе се случи кога за
кусо време земската архитектура ќе лежи во урнатини.
(TDG стр. 152)

Луѓето ќе продолжат да ги градат своите скапи град -
би и во нив да вложуваат милиони. Особено внимание
ќе се посветува на нивната архитектонска убавина,
цврстината и трајноста на градењето, но мене Господ
ме предупреди дека тие градби и покрај својата необична
цврстина и својот разметлив изглед, ќе ја доживеат
судбината на ерусалимскиот Храм. (5BC стр. 1908)

Градот Њујорк

Бог сеуште не му дозволил на гневот без милост да
го изврши своето дело. Неговата рака и натаму е
испружена. Неговата порака мора да се објави во Њујорк
и неговата околина. На луѓето мора да им се покаже
дека за Бога е можно со допирот на Својата рака да го
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уништи имотот што тие го собирале за големиот
последен ден. (3MR стр. 310,311)

Јас немам некоја посебна светлина за тоа што ќе го
снајде Њујорк; единствено знам дека еден ден големите
градби во тој град ќе бидат соборени со Божјата сила
ко ја ќе ги урне и испреврти... Смртта ќе се појави на си -
те места. Токму затоа толку сакам нашите големи гра -
дови да бидат предупредени! (RH 05.07.1906)

Во една пригода, додека се наоѓав во градот Њујорк,
во ноќно видение ми беа покажани градби кои спрат
по спрат се издигаа високо кон небото. Им била
загарантирана отпорност против пожар и требало да
ги прослават своите сопственици и градители...

Потоа видов сцена на противпожарна тревога. Луѓето
гледаа во високите и навидум сигурни згради и велеа:
„Ним ништо не може да им се случи!” Меѓутоа, огнот ги
зафати како да беа премачкани со катран. Против по -
жарните машини не можеа да го запрат уништувањето.
Пожарникарите не успеваа да ги придвижат. (9Т стр.
12, 13)

Чикаго и Лос Анџелес

Исто така ми беа покажани и сцени од она што ќе се
случува во Чикаго и другите големи градови. Додека
злобата се умножуваше и додека се повлекуваше Божјата
заштитничка рака, се појавуваа разурнувачки ветрови
и бури. Зградите беа уништувани со оган и земјотреси...

Некое време по тоа ми беше покажано дека виде -
нието за зградите во Чикаго, за трошењето средства од
нашите верници за тие да бидат подигнати, како и за
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нивното уништување, требало да им послужи на нашите
верници како практична порака, предупредувајќи ги
да не вложуваат голем дел од своите средства во имоти
во Чикаго, или во било кој друг голем град, сè додека
Божјото провидение изрично не ја тргне забраната и
јасно не каже дека нашата должност да градиме и да
купуваме е исто толку значајна како и должноста да ја
објавуваме веста на предупредување. Слично преду -
пре дување беше дадено и за градењето во Лос Анџелес.
Неколку пати ми е кажано дека не смееме да вложуваме
средства во подигнување скапи згради во големите
градови. (PC стр. 50)

Сан Франциско и Оукленд

Сан Франциско и Оукленд стануваат сè послични
на Содом и Гомор и Господ ќе ги посети. Нема долго да
потрае и тие ќе ги претрпат Божјите казни. (Мѕ 30)

Страшниот земјотрес што го погоди Сан Франциско*
ќе биде проследен и со други пројавувања на Божјата
сила. Неговиот Закон бил прекршен. Големите градови
станаа загадени од гревот. Проучувајте го извештајот
за Ниневија. Бог преку Јона испратил посебна порака
за тој расипан град... Многу пораки слични на неговата
би биле упатувани и во наше време кога расипаните
градови би се каеле како што се каела Ниневија. (Мѕ
61а - 03.06.1906)

Дури ни во градовите врз кои се излеаа Божјите
судови, како последица на нивните престапи, нема
знаци на покајание. Гостилниците се и понатаму
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отворени и многу искушенија ги мамат луѓето. (Letter
268 - 20.08.1906)

Други расипани големи градови

Како што ќе се приближуваме кон крајот на исто -
ри јата на оваа Земја и на други места ќе се случуваат
катастрофи слични на онаа од Сан Франциско... Сето
тоа во мене предизвикува многу сериозно расположение,
затоа што знам дека денот на судот е токму пред нас.
Судовите кои веќе се излеани служат само како
предупредување, но не претставуваат и крај на казната
што ќе ги снајде расипаните градови...

(Прочитај ги текстовите во Авакум 2,1-20; Софонија
1,1-3,20; Захарија 1,1-4,14; Малахија 1,1-4 !) Овие слики
наскоро ќе се видат онака јасно како што се опишани.

Ги истакнувам тие прекрасни текстови од Библијата
и ве повикувам сите вас да размислувате за нив. Про -
роштвата запишани во Стариот Завет ја претставуваат
Господовата порака за последните денови и ќе се
исполнат исто толку сигурно како што видовме дека е
опустошен Сан Франциско! (Letter 154 - 26.05.1906)

Наредено ми е да ја објавам пораката дека градовите
кои се полни со престапи, беззаконие и неморал ќе
бидат уништени со земјотреси, оган, вода. (Ev стр. 27 -
27.04.1906)

Сите Христови предупредувања кои се однесуваат
на настаните што ќе се случуваат кон крајот на
историјата на оваа Земја сега се исполнуваат во нашите
големи градови. Бог дозволува сè да излезе на видело
за да може да ги разбере и оној што трча. Градот Сан
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Франциско е само пример на она што се случува во
целиот свет. Злонамерното поткупување, злоупотребата
на средства, измамите кои се прават во деловните
потфати помеѓу луѓето што имаат власт да отпуштаат
виновници и да казнуваат невини - сето тоа беззаконие
ги преплавува и другите големи градови на Земјата и
помага денешниот свет да станува сè посличен со светот
од времето пред потопот. (Letter 230)

Работничките синдикати во големите градови

Сатаната вредно работи во големите градови.
Неговото дело се огледува во збрката, во судирите и
несогласувањата помеѓу работниците и работодавците,
во лицемерството кое се вовлекло во црквите... Телесната
желба, желбата на очите, гордоста на животот,
злоупотребата на моќта, суровоста и силата која се
употребува со цел да ги наведе луѓето да пристапат
кон разни здруженија, врзувајќи се самите себеси во
снопови за последниот голем оган - сето тоа е дело на
сатанските орудија. (Ev стр. 26)

Злите се поврзуваат во снопови, се поврзуваат во
картели, синдикати и сојузи. Да немаме никаква работа
со тие организации. Бог е наш Владетел, наш гувернер и
Тој нè повикува да излеземе од светот, да се одделиме:
„За тоа излезете од меѓу нив и одделете се - говори Господ,
и не допирајте се до нечисто; и Јас ќе ве примам;” (2.
Коринтјаните 6,17). Ако одбиеме да го направиме тоа, ако
и понатаму се поврзуваме со светот, ако сите про блеми
ги разгледуваме од световен аспект, ќе станеме слични
на светот. Кога световната политика и световните замисли
ќе почнат да управуваат со нашите потфати, нема веќе

58 Последните настани



да бидеме во состојба да останеме на светата и возвишена
платформа на вечната вистина. (4ВС стр. 1142)

Работничките синдикати - извор на неволји за нас

Работничките синдикати ќе бидат меѓу силите кои
на Земјата ќе го донесат времето на неволја какво што
немало откако настанал светот...

Неколку луѓе ќе се здружат да ги приграбат сите
средства што можат да се добијат во одредени подрачја
на делување. Ќе се организираат работнички синдикати
и оние кои ќе одбијат да им се придружат ќе бидат
обележани...

Токму поради тие синдикати и сојузи наскоро за
нашите институции ќе стане многу тешко да го
продолжат своето дело во големите градови. Моето
предупредување гласи: „Држете се далеку од градовите!
Немојте да градите санаториуми во големите градови!”
(2SM стр. 142)

Бргу се приближува времето кога работничките
синдикати на многу насилен начин ќе се служат со
своето право на надгледување. (2ЅМ стр. 141)

Мнозина во големите градови копнеат по
светлината и вистината

Бог ќе постапи строго со големите градови, меѓутоа,
врз нив нема да дојде силината на Божјиот гнев, затоа
што некои души сепак ќе се оттргнат од стапиците на
непријателските измами и ќе се обратат, додека другите
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ќе натрупуваат гнев за Денот на судот. (Ev стр. 27)

Духовната темница која го прекрива целиот свет е,
се пак, уште погуста во пренаселените центри на чо -
вечката популација. Токму во големите градови еван -
гелскиот работник се среќава со најупорно непокајание
и со најголеми потреби. А во тие исти големи градови,
на оној кој задобива души му се овозможуваат најдобри
можности за работа. Измешани со мноштвото кое
воопшто не размислува за Бога и небото живеат и
мнозина што копнеат по светлина и чистота на срцето.

Дури и помеѓу безгрижните и рамнодушните има
голем број такви кои можат да се привлечат ако им се
открие Божјата љубов кон човечките души. (RH - 17.11.1910)

Неопходно е вложување сериозни напори во
големите градови

Подготвувајќи се за доаѓањето на нашиот Господ,
треба да извршиме обемно дело во големите градови.
Треба да дадеме сериозно сведоштво во тие големи
центри. (Зборови на охрабрување за доброволните
евангелски работници. (Ph 113 - стр. 5))

Веста на предупредување за ова време не им беше
сериозно објавена на големите деловни луѓе во светот.
Трговските и деловните центри се секогаш полни со
мажи и жени на кои им е неопходна вистината за ова
време и кои не добиваат никакво спасоносно познавање
на нејзините скапоцени принципи единствено затоа
што не се вложуваат сериозни, истрајни напори да се
дојде во допир со тој вид на луѓе во самото нивно
окружување. (CW стр. 14)
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Веста на третиот ангел сега треба да се објави не само
во далечните земји туку и во блиските занемарени мес -
та, во кои мноштво луѓе не го слушнале пре ду пре -
дувањето за да се спасат. Нашите големи градови на
сите страни пекаат за сериозна, предадена работа на
Божјите слуги. (RH 17.11.1910)

Засега не можат сите да ги напуштат големите
градови

Секогаш кога е тоа можно, должност на родителите
е да изградат дом во природа за своите деца. (AH стр. 141)

Како што ќе одминува времето, нашите верници ќе
бидат принудени сè повеќе и повеќе да ги напуштаат
градовите. Со години добивавме упатства дека нашите
браќа и сестри, особено семејствата со деца, треба да
планираат да ги напуштат големите градови кога ќе
им биде дадена можност да го сторат тоа. Мнозина ќе
мораат сериозно да се потрудат за да го постигнат тоа.
Меѓутоа, сè додека не им биде возможно да отидат, сè
додека мораат да останат, треба многу активно да се
занимаваат со мисионска работа, колку и да е ограничено
подрачјето на нивното влијание. (2ЅМ стр. 360)

Нашите големи градови стануваат сè порасипани и
сè поочигледно е дека оние што непотребно остануваат
во нив го прават тоа за сметка на спасението на својата
душа. (CL стр. 9)

Големите и малите градови се преплавени со грев и
морална расипаност, меѓутоа, постои и понекој Лот во
секој Содом. (6Т стр. 136)
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Училишта, цркви и ресторани се неопходни во
големите градови

Многу повеќе може да се стори за спасението и
образованието на децата на оние кои за сега не можат
да ги напуштат големите градови. Тоа прашање е достојно
за најголеми напори. За децата што живеат во големите
градови треба да се формираат црковни училишта;
Освен тоа, тие училишта треба да нудат и можност за
повисоко образование, секогаш кога ќе се укаже потреба
за тоа. (CG стр. 306)

Нашите ресторани мораат да бидат во големите
градови, инаку на нашите луѓе кои работат во тие
ресторани нема да им се даде можност да се запознаат
со луѓето и да ги учат на принципите на здравиот начин
на живот. (2ЅМ стр. 142)

Многу пати Господ ни кажувал дека големите градови
треба да ги обработуваме од надворешни центри. Во
тие големи градови треба да имаме молитвени домови,
како потсетници на Бога; Меѓутоа, институциите за
издавање на наша литература, за лекување на болните
и за образование на евангелските работници треба да
ги формираме надвор од големите градови. Тоа е особено
важно за да се сочува нашата младина од искушенијата
на градскиот живот. (2ЅМ стр. 358)

Избрзаните преселби на село не се препорачливи

Секој да оддели доволно време внимателно да
размисли за сè, за да не бидеме како човекот од
приказната кој почнал да гради, а не бил во состојба да
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ја заврши работата. Никаква преселба не смее да се
презема додека внимателно не се разгледа и таа самата
и сè што е поврзано со неа - додека не се измери сè...

Можеби ќе има поединци кои ќе побрзуваат да се
преземе нешто и да се започнат потфати за кои тие не
знаат ништо. Бог не го бара тоа од нас...

Ништо не треба да се прави неорганизирано и без
ред, за да не дојде до големи губитоци и жртвување на
имотот под влијание на огнени, непромислени говори
и воодушевување кое не е во согласност со божествениот
налог. На тој начин победата што треба да се постигне,
поради недостиг на трезвено насочување, соодветно
размислување, здрави принципи и цели, би се претворила
во пораз. (2SM стр. 362,363)

Знак за напуштање на големите градови

Не е далеку времето кога, како некогаш првите
ученици, ќе бидеме принудени да побараме засолниште
во ненаселени, повлечени места. И како што доаѓањето
на римската војска под ѕидините на Ерусалим на
јудејските христијани им било знак да бегаат, така и
издавањето на наредбата со која се наметнува папскиот
ден за одмор, кога нашата нација дрско ќе си го присвои
тоа право, нам ќе ни послужи како предупредување.
Тогаш ќе биде време да ги напуштиме големите градови,
подготвувајќи се да ги напуштиме дури и помалите и
да се повлечеме во осамени домови во зафрлени места
на планините. (5Т стр. 464,465)
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Некои праведници ќе останат во големите градови
и по прогласувањето на смртната пресуда

Во времето на неволјите сите ги напуштивме гра до -
вите и селата, бегајќи пред злите кои со мечеви влегуваа
во домовите на светите. (EW стр. 34)

Кога светите ги напуштаа градовите и селата, по нив
тргнаа и злите, обидувајќи се да ги убијат. Но мечевите,
подигнати да го убијат Божјиот народ, се кршеа како
сламки и без сила паѓаа на земјата. Божјите ангели ги
штитеа светите. (EW стр. 284,285)

Иако со општа наредба беше одредено времето кога
треба да се убијат оние што ги држат заповедите,
нивните непријатели во некои случаеви одеа и пред
наредбата и се обидуваа да им го одземат животот
пред време. Меѓутоа, никој не можеше да се пробие
покрај моќните стражари кои стоеа околу секоја верна
душа. Некои беа нападнати додека бегаа од своите
градови и села, но мечевите, подигнати против нив, се
кршеа како сламки и без сила паѓаа на земјата. Други
беа одбранети од ангели со лик на воини. (GC стр. 631)
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6
Неделни закони

Сатански предизвик на божествениот авторитет

Бог го укорува Вавилон „зашто ги напои сите народи
со отровното вино на своето блудство“...

За шест дена Бог го создал светот, а во седмиот ден
си починал, го посветил и го издвоил тој ден од сите
други денови, го прогласил за Своја светиња и му
наредил на Својот народ од сите поколенија да го праз -
нува. Меѓутоа, човекот на беззаконието, воздигнувајќи
се себеси над Бога, намислил да ги смени времињата и
законите. Таа сила, сакајќи да докаже дека не е само
еднаква со Бога, туку и над тоа, го сменила денот за
одмор, ставајќи го првиот ден во седмицата на местото
на седмиот. А протестантскиот свет го прифатил тоа
дете на папството како светиња. Во Божјата Реч ова се
претставува како блуд. (Откровение 14,8). (7ВС стр. 979)

Во текот на христијанското владеење со светот,
големиот непријател на човековата среќа особено го
напаѓал денот за одмор од четвртата заповед. Сатаната
вели: „Јас ќе дејствувам спротивно на Божјите заповеди.
Ќе ги овластам своите следбеници да го тргнат споменот
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на Бога, седмиот ден, Саботата. Така ќе го убедам светот
дека е сменет денот кој Бог го посветил и го благословил.
Тој ден не смее да живее во мислите на луѓето. Јас ќе го
избришам споменот за него. Наместо него ќе поставам
ден кој нема да има божествена потврда, ден кој нема
да може да биде знак помеѓу Бога и Неговиот народ.
Оние што ќе го прифатат тој ден ќе ги наведам нему да
му ја припишат светоста која Бог му ја дал на седмиот
ден!” (PK стр. 183,184)

Саботата - големо спорно прашање

Во војната што ќе се води во последните денови,
против Божјиот народ заеднички ќе станат сите зли
сили што отпаднале од Господа и станале неверни на
Неговиот закон. Во таа војна денот за одмор од четвртата
заповед ќе стане големо спорно прашање, зашто во
саботната заповед големиот Законодавец се претставува
како Создател на Небото и Земјата. (3SM стр. 392)

Господ вели: „Моите саботи треба да ги пазите, зашто
саботата е знак меѓу Мене и вас од поколение во
поколение, за да бидете свесни дека Јас, Господ, ве
посветувам!” (2. Мојсеева 31,13). Некои ќе се обидат да
подигнат пречки за празнување на Саботата, велејќи:
„Вие не знаете кој ден е вистински ден за одмор!“
Меѓутоа, се чини дека тие не го знаат тоа кога е во
прашање неделата и дека затоа покажуваат голема
ревност да донесат закони што ќе ги принудат луѓето
да ја празнуваат. (KC стр. 148)
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Движење за прогласување на неделни закони
во 1880-тите години

Ние веќе многу години очекуваме во нашата земја
да се донесат неделните закони и сега, кога тоа движење
е толку активно, се прашуваме: што ќе сторат нашите
верници на тоа подрачје?... Сега мораме посебно да Му
се обратиме на Бога да му подари милост и сила на
Својот народ. Бог е жив и ние не веруваме дека е веќе
дојдено времето да се ограничат нашите слободи.

Пророкот видел „четири ангела како стојат на че ти -
рите агли на земјата, држејќи ги четирите земни ветрови,
за да не дува ветар ниту на земјата, ни по морето, ниту
на некое дрво. И видов друг ангел, кој се издигна од
исток и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им
вика со силен глас на четирите ангела, на кои им беше
дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејќи:
‘Не пакостете ѝ на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата,
додека не ги запечати челата на слугите на нашиот
Бог!’“ Тоа укажува на делото кое треба сега да го из вр -
шиме, имено, да плачеме кон Господ ангелите уште да
ги задржуваат ветровите додека во сите краишта на
светот не бидат испратени мисионери за да го објават
предупредувањето против кршењето на Господовиот
закон. (RH Extra 11.12.1888)

Застапниците на неделните закони
не сфаќаат што прават

Движењето за донесување на неделни закони засега
чекори во темнина. Водачите ги кријат нивните
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вистински намери, а мнозина кои се придружуваат кон
движењето ни самите не гледаат каде ги водат неговите
прикриени струења...

Тие се заслепени во своето делување. Не гледаат
де ка, доколку протестантската Влада ги жртвува прин -
ципите кои од нас направија слободен, независен народ
и по пат на законодавство во нашиот Устав внесе
прописи кои ги поддржуваат папските лаги и папските
измами, ќе влета право во римските ужаси на темниот
среден век. (RH Extra 11.12.1888)

Има многу луѓе, дури и помеѓу оние кои дејствуваат
во рамките на движењето за озаконување на неделата,
што се заслепени и не ги гледаат последиците од своето
настојување. Тие не гледаат дека директно стануваат
против верската слобода. Има многу такви кои никогаш
не ја сфатиле задолжителноста на библискиот ден за
одмор и лажноста на темелите врз кои лежи инсти -
туцијата на неделата...

Оние што настојуваат да го сменат Уставот и да го
протуркаат законот за задолжително празнување на не -
делата одвај да можат да ги разберат последиците од
тоа настојување. Кризата е токму пред нас. (5Т стр. 711,753)

Не смееме да седиме мирно не правејќи ништо

Наша должност е да сториме сè што е во наша моќ
за да ја оттргнеме опасноста што ни се заканува... Голема
одговорност лежи врз мажите и жените во целата земја
да Му се обратат на Бога во молитва да го запре овој
облак на зло и да додели уште неколку години милост
за сеуште да се работи за Учителот. (RH Extra 11.12.1888)
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Оние што сега ги држат Божјите заповеди треба да
се потрудат да добијат особена помош која само Бог
мо же да им ја даде. Тие треба да работат многу по се -
риозно за да ја одложат, колку е тоа можно, катастрофата
што им се заканува. (RH 18.12.1888)

Господовиот народ, кој ги држи Неговите заповеди,
во ова време не смее да молчи како покорно да се
помирува со постоечката состојба. (7ВС стр. 975)

Ние не ја исполнуваме Божјата волја ако седиме
мирно, не правејќи ништо да ја сочуваме слободата на
совеста. Усрдни делотворни молитви треба да се издигаат
кон Небото да се одложи оваа неволја сè додека не го
завршиме делото кое толку долго беше запоставувано.
Да упатиме најсериозни молитви, а потоа да дејствуваме
во согласност со своите молитви! (5Т стр.714)

Има мнозина кои делуваат опуштено, кои се
однесуваат како да спијат. Тие велат: „Ако пророштвото
најавило прогласување на закон за принудно празнување
на неделата, тој закон сигурно ќе биде прогласен!”
Доаѓајќи до тој заклучок, тие мирно седат и спокојно
очекуваат пророштвото да се исполни, утешувајќи се
со помислата дека Господ ќе го заштити Својот народ
во часот на неволјата. Меѓутоа, Бог нема да нè избави
ако не вложиме никаков напор да го завршиме делото
кое ни го доверил...

Како верни стражари треба да го видите мечот што
доаѓа и да упатите предупредување, така што мажите
и жените нема поради незнаење да тргнат по патот по
кој не би тргнале кога би ја знаеле вистината. (RH Extra
24.12.1889)
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Бидете против неделните закони и со перо и со
гласање

Ние не смееме да се трудиме да им угодуваме на
луѓето кои ќе се послужат со своето влијание за да ја
изгаснат верската слобода и да воведат насилни мерки
со кои ќе ги наведат или принудат своите сограѓани да
ја празнуваат неделата како ден за одмор. Првиот ден
во седмицата не е денот што треба да се почитува. Тоа
е лажен ден за одмор. Членовите на Божјото семејство
не можат да ги поддржат луѓето кои го воздигнуваат
тој ден и го кршат Божјиот закон, газејќи го Неговиот
ден за одмор. Божјиот народ не може да гласа тие луѓе
да бидат избрани на одговорни места, зашто кога би го
правел тоа, би станал соучесник во гревовите што тие
ќе ги направат во текот на својата служба. (FE стр. 475)

Јас навистина се надевам дека трубата ќе даде раз -
бирлив глас во врска со ова движење за озаконување
на принудно празнување на неделата. Мислам дека би
било многу добро кога во нашите списанија на пра ша -
њето за трајноста на Божјиот закон би се гледало како
на посебно важно прашање... Ние сега мораме да пре -
земеме сè што е во наша моќ за да го собориме пред -
ложениот закон за неделата. (CW стр. 97,98)

Соединетите Американски Држави ќе го прогласат
неделниот закон

Кога нашата нација толку ќе се откаже од принципите
на својата власт што ќе го прогласи законот за неделата,

70 Последните настани



со тој чин протестантизмот ќе ги соедини силите со
папството. (5Т стр. 712)

Протестантизмот ќе ги стави своето севкупно
влијание и силата на страната на папството. Со државен
акт кој го наметнува лажниот ден за одмор тие ќе го
дадат својот живот и силата на расипаната вера на
Рим, оживувајќи ги неговата тиранија и притисок врз
совеста на луѓето. (Mar. стр. 179)

Порано или подоцна неделните закони ќе бидат
прогласени. (RH 16.02. 1905)

Наскоро неделните закони ќе бидат прогласени и
луѓето на доверливи положби огорчено ќе станат против
малата група Божји народ која го почитува Божјиот
закон. (4MR стр. 278)

Пророштвото од тринаесеттата глава од Откро ве -
ни ето објавува дека силата, претставена со симболот
на ѕверот со два рога како на јагне, ќе направи „земјата
и оние што живеат на неа” да му се поклонат на папството
- кое тука е претставено со симболот на „рисот”... Тоа
пророштво ќе се исполни кога Соединетите Држави со
сила ќе го наметнат празнувањето на не де лата, што
Рим го смета за особено признание на својата превласт...

Расипаноста во политиката ја уништува љубовта
кон праведноста и почитувањето кон вистината; Дури
и во слободна Америка властодршците и законодавците,
за да ја обезбедат наклонетоста на јавноста, ќе попуштат
пред сеопштото барање да се издаде закон кој ќе го
наметне празнувањето на неделата. (GC стр. 578,579,592)
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Аргументи со кои се служат застапниците на
неделниот закон

Сатаната ги објаснува настаните на свој начин и тие
ќе помислат, како што тој и би сакал да помислат, дека
несреќите што ја снашле Земјата можат да се припишат
на кршењето на светоста на неделата. Мислејќи дека
со тоа ќе го стивнат Божјиот гнев, овие влијателни луѓе
ќе прогласат закони со кои ќе го наметнат почитувањето
на неделата. (10MR стр. 239)

Токму таа иста група тврди дека сè поголемата раси па -
ност воглавно може да му се припише на непочитувањето
на таканаречената „христијанска сабота” и дека оза -
конување на задолжителното празнување на неде лата
во голема мерка би го поправило оп штес твениот морал.
Тоа барање особено се поставува во Америка, во која
доктрината за вистинската Сабота е најшироко про по -
ведана. (GC стр. 587)

Протестантизмот и католицизмот дејствуваат
усогласено

Протестантизмот ќе ѝ подаде рака на заедништво
на римската сила. Тогаш ќе биде прогласен закон против
Саботата која е спомен на божественото дело на
создавањето и тогаш Бог ќе го направи Своето „необично
дело” на Земјата. (7ВС стр. 910)

Ние не можеме да видиме како Римската црква
може да се измие од обвинението за идолопоклонство...
А токму тоа е религијата кон која протестантите поч -
нуваат да фрлаат поглед полн со наклонетост и која на
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крајот ќе се соедини со протестантизмот. Меѓутоа, до
ова заедништво нема да дојде така што католицизмот
ќе се смени, бидејќи Рим никогаш не се менува. Тој
сме та дека е непогрешлив. Протестантизмот ќе се смени.
Прифаќањето либерални идеи ќе му овозможи на
протестантизмот да му подаде рака на католицизмот.
(RH 01.06.1886)

Таканаречениот протестантски свет ќе склучи сојуз
со човекот на беззаконието, па Црквата и светот ќе
бидат во изопачена хармонија. (7BC стр. 975)

Католицизмот во Стариот свет и отпаднатиот про -
тестантизам во Новиот, ќе постапуваат на ист начин
кон оние кои ги почитуваат сите божествени прописи.
(GC стр. 616)

Неделните закони го воздигнуваат Рим

Кога водечките цркви во Америка ќе се согласат
околу оние доктринални учења кои им се заеднички и
кога ќе влијаат врз државата да ги прогласи нивните
прописи и да ги поддржи нивните институции, тогаш
протестантска Америка ќе стане икона, слика и прилика
на римската хиерархија, а наметнувањето граѓански
казни за отпадниците ќе биде неизбежна последица.

Кога протестантските цркви ќе ги принудуваат
луѓето да ја празнуваат неделата, тие всушност ќе ги
принудуваат да му се поклонуваат на папството...

Со самиот чин на наметнување верска должност со
помош на државната власт, црквите самите ќе му
направат икона на ѕверот; според тоа, наметнување на
празнувањето на неделата во Соединетите Држави би
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било наметнување на поклонување на ѕверот и неговата
икона. (GC стр. 445,448,449)

Кога протестантизмот ќе ја подаде раката преку
бездната за да ја прифати раката на римската сила,
кога таа ќе ја подаде раката преку бездната да ја
прифати раката на спиритизмот, кога под влијание на
тој троен сојуз нашата земја ќе ги отфрли сите уставни
принципи на својата протестантска и републиканска
власт, кога ќе овозможи ширење на папските лаги и
измами, тогаш можеме да знаеме дека е дојдено времето
на сатаната да ги прави своите чудесни дела и дека
крајот е близу. (5T стр. 451)

Рим повторно ќе ја задобие својата загубена
превласт

Додека се приближуваме кон последната криза, од
животна важност е помеѓу божествените орудија да
владеат склад и слога. Светот е полн со бури и војна и
неслога. Меѓутоа, под еден поглавар - папската сила -
луѓето ќе се обединат да Му се спротивстават на Бога
во ликот на Негови сведоци. Тоа единство ќе го зацврсне
големиот отпадник. (7Т стр. 182)

Законите што ќе го наметнуваат празнувањето на не -
делата како ден за одмор, наместо Саботата, ќе дове дат
до тоа целата наша држава да ги отфрли репу бли канските
принципи врз кои се темели нашиот систем на власта.
Властодршците ќе ја прифатат религијата на папството,
а Божјиот закон ќе биде укинат. (7MR стр. 192)

Се покажа дека деновите на големата интелектуална
темнина биле поволни за успехот на папството. Сега ќе се
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види дека и деновите на голема интелектуална прос ве -
теност се исто толку поволни за негов успех. (4ЅР стр. 390)

Во обидите кои сега се прават во Соединетите Држави
на институциите и обичаите на Црквата да им се
обезбеди поддршка од државата, протестантите одат
по стапките на папистите. Не, дури и повеќе од тоа, тие
ја отвораат вратата за папството во протестантска
Америка да се здобие со превласта што ја загуби во
Стариот свет. (GC стр. 573)

Државен неделен закон значи и државен отпад

За да му се умилкуваат на народот и да ја сочуваат
својата положба, законодавците ќе го прифатат барањето
да се донесе закон за неделата... Со овој Декрет, со кој
се наметнува папската институција и кршење на Божјиот
закон, нашата држава потполно ќе се откаже од
праведноста...

Како што приближувањето на римските војски било
знак за учениците дека Ерусалим наскоро ќе биде ра -
зурнат, така тој отпад би требалo да биде знак за нас
дека е постигната границата на Божјото трпение. (5Т
стр. 451)

Ние мораме да донесеме цврста одлука дека првиот
ден во седмицата нема да го празнуваме како ден за
одмор, затоа што тој ден Господ не го благословил ниту
го посветил, па, празнувајќи ја неделата, би се ставиле
на страната на големиот измамник...

Кога Божјиот закон ќе биде отфрлен и кога државата
ќе биде виновна за гревот на отпадот, Господ ќе работи
во полза на Својот народ. (3SM стр. 388)
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Народот на Соединетите Држави беше во милост,
но, кога тој ќе ја ограничи верската слобода, кога ќе се
откаже од протестантизмот, кога ќе почне да го
поддржува папството, мерката на неговата вина ќе
биде полна и отпадот на тој народ ќе биде забележан
во небесните книги. (RH 02.05.1893)

Сеопштиот отпад ќе доведе до сеопшта пропаст

Кога нашата нација, во своите законодавни тела, ќе
ги прогласи неделните закони со кои се ограничуваат
правата на човековата совест на подрачјето на верските
слободи, кога ќе го наметне празнувањето на неделата
и својата државна сила ќе ја насочи против оние кои го
празнуваат седмиот ден како ден за одмор, Божјиот
закон, заедно со своите намери и цели, ќе биде отфрлен
во нашата земја и тој сеопшт отпад ќе биде проследен
со сеопшта пропаст. (7BC стр. 977)

Токму во време на тој сеопшт отпад, властодршците
на нашата земја, дејствувајќи во согласност со
политиката на сатаната, ќе се стават на страната на
човекот на беззаконието. И тогаш ќе се исполни мерката
на вината. Тој сеопшт отпад ќе биде знак за сеопшта
пропаст. (2SM стр. 373)

Римокатоличките принципи ќе уживаат поддршка
и заштита од државата. По овој сеопшт отпад бргу ќе
уследи и сеопшта пропаст. (RH 15.06.1897)

Кога протестантските цркви ќе се обединат со
световната сила за да ја поддржат лажната религија,
за да му се спротивстават на она поради кое нивните
претци поднесувале најѕверски прогонства, тогаш
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папскиот ден за одмор ќе биде наметнат со здружените
сили на Црквата и државата. Тогаш ќе дојде до на ци -
онален отпад (САД), што неизбежно ќе доведе до пропаст
на нацијата. (Ev стр. 235)

Глобално законодавство за неделата

Историјата ќе се повтори. Ќе се воздигнува лажната
религија. Првиот ден од седмицата, обичен работен ден
кој нема никаква светост, ќе биде издигнат како некогаш
кипот во Вавилон. На сите народи и јазици и племиња ќе
им биде заповедано да го празнуваат тој незаконски ден
за одмор... Декретот со кој се прогласува празну вањето
на тој ден ќе биде објавен по целиот свет. (7BC стр. 976)

Кога Америка, земја на верска слобода, ќе се обедини
со папството во ограничувањето на слободата на совеста,
кога ќе ги принуди луѓето да ја празнуваат лажната
сабота, народите од сите земји на светот ќе бидат
наведени да го следат нејзиниот пример. (6Т стр. 18)

Прашањето на Саботата ќе биде предмет на расправа
во големиот конечен судир во кој ќе учествува целиот
свет. (6Т стр. 352)

Останатите народи ќе го следат примерот на
Соединетите Држави. Иако Америка ќе предничи, истата
криза ќе ги снајде и нашите верници во сите делови на
светот. (6Т стр. 395)

Заменувањето на вистинското со лажно ќе биде
последниот чин во оваа драма. Кога таа замена ќе стане
општа, Бог ќе се покаже. Кога човечките закони ќе
бидат издигнати над Божјите закони, кога земските
сили ќе се обидат да ги натераат луѓето да го празнуваат
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првиот ден во седмицата, знајте дека е дојдено времето
Бог да дејствува! (7BC стр. 980)

Заменувањето на Божјите закони со човечки закони,
издигнувањето на неделата наместо библиската Сабота,
втемелено единствено на човечки авторитет, ќе биде
последниот чин во таа драма. Кога таа замена ќе добие
светски размери, Бог ќе се покаже. Тој ќе се подигне во сето
Свое величество за страшно да ја потресе Земјата. (7Т стр. 141)

Целиот свет ќе го поддржи законодавството за
неделата

Злите... објавија дека ја имаат вистината, дека
натприродни настани се случуваат помеѓу нив, дека
небесните ангели разговараат со нив и чекорат со нив,
дека големи знаци, сили и чуда се случуваат меѓу нив и
дека завладеал овоземскиот милениум што толку долго
го очекувале. Целиот свет се сменил и им се прилагодил
на законите за неделата. (3SM стр. 427,428)

Оние што го газат Божјиот закон ќе прогласат човечки
закони кои со сила ќе им ги наметнуваат на луѓето. Тие
ќе размислуваат, ќе се договараат и ќе планираат што
да прават. Целиот свет ја празнува неделата, ќе велат
тие, па зошто тогаш и тие луѓе, толку малубројни, да не
им се покорат на законите на својата земја? (Мѕ 163)

Судирот ќе биде најтежок во скутот на
христијанството

Таканаречениот христијански свет треба да биде
сцена на која ќе се одвиваат големи и одлучувачки
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настани. Луѓе на власт ќе прогласуваат закони со кои
ќе ја ограничуваат слободата на совеста, по углед на
папството. Вавилон сите народи ќе ги напои со виното
на своето блудство. Сите народи ќе бидат вклучени. За
тоа време Јован во Откровението зборува вака: „...И
земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци
се збогатија од нејзината претерана раскош!’ И чув друг
глас од небото да вели: излезете од неа, народе Мој, за
да не бидете соучесници во нејзините гревови и да не
ги примите нејзините зла; зашто нејзините гревови
стигнаа до небото и Бог си спомна за нејзините неправди.
Платете ѝ како што и таа ви плаќаше вам; и вратете
двојно, според нејзините дела; во чашата, во која таа
налеваше, налејте двојно! Колку што се прослави себеси
и живееше раскошно, дајте ѝ толку маки и тага, зашто
вели во своето срце: ‘седам како царица и не сум вдовица
и нема да видам тага.’ „Овие се истомисленици, па ќе
му ја предадат својата сила и власт на ѕверот. Овие ќе
војуваат против Јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто
Тој е Господар над господарите и Цар над царевите, а
со Него се повиканите, избраните и верните!” „Овие се
истомисленици!” - Ќе се создаде сеопшто единство,
голем склад, сојуз на сатанските сили. „...па ќе му ја
предадат својата сила и власт на ѕверот!” И така ќе се
покаже истата самоволна, насилничка власт која станува
против верската слобода - слободата на човекот да Му
служи на Бога во согласност со принципите на својата
совест - како што беше папската, која во минатото ги
прогонувала сите што ќе се осмелеле да одбијат да се
приклонат кон верските обреди и церемонии на
римокатолицизмот. (3SM стр. 392)

Во големата борба помеѓу верата и неверието ќе
биде вклучен целиот христијански свет. (RH 07.02.1893)
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Целото христијанство ќе биде поделено на две големи
групи - на оние кои ги држат Божјите заповеди и ја
имаат верата Исусова, и на оние кои се поклонуваат на
ѕверот и неговата икона и го примаат неговиот жиг. (GC
стр. 450)

Кога Саботата во целото христијанство ќе стане по -
себ на точка околу која луѓето ќе се судираат, кога све -
товните и црковните власти ќе се здружат да го наметнат
празнувањето на неделата, упорното одбивање на
беззначителното малцинство да се покори на барањето
на мнозинството ќе направи да бидат предмет на светски
презир. (GC стр. 615)

Бидејќи декретите на разни христијански власто -
дршци, издадени против оние кои ги почитуваат Божјите
заповеди ќе им ја ускратат заштитата на власта и ќе ги
предадат во рацете на оние што сакаат да ги уништат,
припадниците на Божјиот народ ќе бегаат од големите
градови и села, ќе се здружуваат во групи и ќе се насе -
луваат на најпусти и најосамени места. (GC стр. 626)

Немојте да се спротивставувате

Верниците што ги сочинуваат нашите цркви според
карактерните особини се такви што, ако не бидат многу
внимателни, сигурно ќе се разжестат кога некој, погреш -
но толкувајќи го законот, ќе им ја ускрати слободата да
работат во недела. Немојте да се жестите во такви слу -
чаеви, туку проблемот изнесете Му го на Бога во молитва.
Единствено Тој е во состојба да ја сопре силата на влас -
тодршците. Немојте да се однесувате непро мислено.
Ни кој да не се повикува неразумно на својата верска
слобода, служејќи се со неа за да ја прикрие својата
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нерасположеност, туку како Божји слуги, „Почитувајте
ги сите, љубете го братството, бојте се од Бога, по чи -
тувајте го царот!” (1. Петрово 2,17)

Овој совет ќе биде скапоцен како злато за сите оние
што ќе се најдат во теснец. Не смееме да покажеме
никаков отпор или било што, што би можело да се
протолкува како нерасположеност. (2MR стр. 193,194)

Воздржете се од работа во недела

Што се однесува до местата на Југ*, делото мора да се
извршува колку е можно помудро и повнимателно, онака
како што би работел самиот Христос. Луѓето многу бргу
ќе согледаат што верувате за неделата и Саботата, бидејќи
ќе ви поставуваат прашања. Тогаш можете да им кажете,
но не така што ќе го привлечете вниманието врз својата
работа. Никако не смеете самите да го загрозувате своето
дејствување со тоа што ќе работите во недела...

Ако се воздржуваме од работа во недела, не значи
дека сме го примиле жигот на ѕверот... Во местата во
кои спротивставувањето е толку остро што може да
дојде до прогонства кога би работеле во недела, нашите
браќа тој ден нека го искористат за мисионска работа.
(SW стр. 69, 70)

Кога луѓето би дошле тука кај нас и би рекле: „Морате
да ја затворите вашата печатница, бидејќи вашите
машини не смеат да работат во недела!” - јас не би ви
рекла: „Продолжете да работите!” Судирот тука не би
се одвивал помеѓу вас и вашиот Бог! (Мѕ 163)
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Ние не смееме да сметаме дека наша должност е да
ги лутиме соседите, кои ја величаат неделата, со тоа
што ќе се трудиме намерно да работиме во тој ден пред
нивните очи за да ја покажеме својата независност.
Нашите сестри не треба да ја избираат неделата за да
ги сушат своите алишта. (3SM стр. 399)

Во недела занимавајте се со духовни активности

Ќе се обидам да одговорам на вашето прашање што
би требало да правите доколку се прогласат законите
за неделата.

Светлината што ми ја даде Господ токму во времето
кога ја очекувавме кризата, која според вашето мислење
сега се приближува, од нас бара да покажеме мудрост
и во мигот кога луѓето, под влијание на лажните сили,
ќе се обидат да го наметнат празнувањето на неделата,
да се воздржиме од работа во недела и тоа време да го
посветиме за мисионска работа.

Спротивставувањето на законите за неделата само
би ги засилило напорите на верските фанатици кои се
трудат да ги наметнат. Немојте да им дадете никаква
можност да ве прогласат за борци против законот...
Никој нема да го прими жигот на ѕверот само поради
тоа што согледал дека е мудро да го сочува својот мир
воздржувајќи се од постапките со кои би ги повредил
своите ближни...

Неделата може да се искористи за разни активности
кои придонесуваат за успех на Господовото дело. Во
тој ден можат да се одржуваат предавања на отворено
или по куќи. Може да се работи од куќа до куќа. Оние
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што пишуваат можат тој ден да го посветат за пишување
статии. Секогаш кога е тоа можно, верските состаноци
треба да се одржуваат во недела. Потрудете се тие да
би дат особено интересни. Пејте вистински песни за
разбудување и зборувајте силно, сигурни во љубовта
на Спасителот. (9Т стр. 232,233)

Поведете ги учениците со себе да одржуваат пре -
давања во разни места и да се занимаваат со здравствено-
евангелска работа. Така ќе се среќаваат со луѓето во
нивните домови и ќе имаат извонредна можност да им
ја објават вистината. Таквиот начин на искористување
на неделата секогаш Му е угоден на Господа. (9Т стр. 238)

Спротивставувањето придонесува да дојде до израз
убавината на вистината

Кога светот и Црквата ќе се обединат да го укинат
Божјиот закон, ќе се зголеми и ревноста на оние што Го
слушаат Господа. Секој приговор што ќе се упати против
Божјите заповеди ќе ѝ овозможи на вистината да
напредува побргу и ќе ги оспособи нејзините прет став -
ници уште поуспешно да укажат на нејзината вредност.
Вистината има убавина и сила кои ништо не ги истакнува
толку многу и не ги прави толку видливи како спро -
тивставувањето и прогонството. (13MR стр. 71,72)

Ова време, кога се вложуваат толкави напори да се
наметне празнување на неделата, претставува вистинска
можност на светот да му се објави вистинскиот ден за
одмор како спротивност на лажниот. Господ во Своето
провидение е далеку пред нас. Тој дозволил прашањето
на неделата да избие во преден план за денот за одмор
од четвртата заповед да може да се објави во зако но -
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давните собранија. На тој начин на водечките луѓе од
нашиот народ може да им се сврти вниманието кон
сведоштвото на Божјата Реч во полза на вистинскиот
ден за одмор, вистинската Сабота. (2MR стр. 197)

Повеќе треба да Му се покоруваме на
Бога отколку на луѓето

Како почитувачи на вистината, ние сега сме повикани
да се одлучиме помеѓу непочитување на јасните барања
на Божјата Реч и губење на својата слобода. Ако ја от -
фрлиме Божјата Реч и ги прифатиме човечките оби чаи
и традиции, можеби ќе ни биде дозволено да оста неме
меѓу луѓето, да живееме со нив, да купуваме и про -
даваме, да ги задржиме своите права. Но, ако ос танеме
верни на Бога, тогаш тоа мора да биде на смет ка на
нашите права меѓу луѓето, зашто не при јателите на
Божјиот закон се обединија да го скршат нашето
независно расудување и преку прашањата на верата да
завладеат со човековата совест...

Божјиот народ ќе ги признава човечките власти како
поставени од Бога и ќе покажува со зборови и де ло
дека послушноста кон властите е света должност на
христијанинот сè додека тие се служат со својот ав то -
ритет во рамките на законските овластувања. Меѓутоа,
кога барањата на власта се косат со бо жествените ба -
ра ња, ние мораме да одлучиме дека повеќе ќе Го
почитуваме Бога отколку човекот. Божјата Реч мора да
се признава и да се слуша како авторитет кој е над сите
човечки закони. „Така вели Господ!” не смее да се отфрли
за да добие предност „Така вели Црквата или државата!”
Христовата круна мора да се издигне високо над
дијадемите на сите земски силници. (HM 01.11.1893)
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Сатаната им ги нуди на луѓето царствата на овој
свет доколку ја признаат неговата превласт. Мнозина
го прават тоа и на тој начин го жртвуваат Небото.
Подобро е да се умре отколку да се греши; Подобро е да
се нема отколку да се мами; Подобро е да се гладува
отколку да се лаже. (4Т стр. 495)
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7

Измамите на сатаната во последните денови

Под закрила на христијанството

Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа
Земја и сатаната се труди повеќе од било кога порано,
сакајќи да завладее со христијанскиот свет. Со ревност
која восхитува, тој работи со помош на своите лажни
чуда. Писмото го претставува како лав кој рика и оди
наоколу, барајќи некого да проголта. Тој би сакал со
сво јoт заговор да го опфати целиот свет. Сокривајќи ја
својата изопаченост под закрилата на христијанството,
тој поприма обележја на христијанин и тврди дека е
самиот Исус Христос. (8MK стр. 346)

Божјата Реч изјавува дека сатаната, кога тоа ќе им
одговара на неговите намери, преку своите орудија,
под закрила на христијанството, ќе покаже таква моќ
„за да ги заблуди, ако е можно, и избраните.“ (Матеј
24,24) (Мѕ 125)

Бидејќи демоните ќе зборуваат дека веруваат во
Библијата и ќе покажуваат почитување кон институци -
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ите на Црквата, нивното дејствување ќе биде прифатено
како откровение на божествена сила. (GC стр. 588)

Најсилна поддршка на порокот во нашиот свет не
му дава развратниот живот на грешникот или про пад -
натиот отфрленик; Тоа го прави животот кој инаку де -
лува скромно, чесно и благородно, но во кој се негува
еден грев, му се попушта не еден порок... Генијалноста,
талентот, учеството, па дури и великодушните и љубезни
постапки на тој начин можат да станат мамец на сатаната
со кој ги наведува душите да паднат во бездната на
пропаста. (Ed стр. 150)

Дури и во Адвентистичката црква

Ние имаме далеку повеќе причини да се плашиме
од оние во Црквата отколку од оние надвор од Црквата.
Во самата Црква се поставуваат многу поголеми пречки
за јакнење и успешност од пречките кои доаѓаат од
светот. Од оние кои тврдат дека ги почитуваат Божјите
заповеди и дека ја имаат верата Исусова, неверниците
со полно право очекуваат повеќе од било која друга
група, со својот доследен живот, својот побожен пример
и со своето активно влијание, да придонесат за успехот
и угледот на делото што го претставуваат. Меѓутоа,
колку пати таканаречените бранители на вистината се
покажале како најголема пречка за нејзиното напре -
дување! Попуштањето на неверноста, изразу вањето
сомнежи, ширењето темнина, сето тоа ја повикува
присутноста на злите ангели и ја зголемува успешноста
на стапиците на сатаната. (1SM стр. 122)
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Лажливите духови се спротивставуваат на
Писмото

Светите мораат да се здобијат со темелно разбирање
на вистината за сегашното време и да го оддржуваат
со проучување на Писмата. Треба да се запознаат со
сос тојбата на мртвите, зашто ќе им се јавуваат ѓаволски
ду хови, тврдејќи дека се нивни мили пријатели и род -
нини, велејќи дека денот за одмор е сменет и изнесувајќи
и други небиблиски доктрини. (EW стр. 87)

Овие лажливи духови, јавувајќи се во облик на
апостолите, ќе му противречат на она што апостолите,
вдахновени од Светиот Дух, го пишувале додека оделе
по Земјата. Тие ќе го одречуваат божественото потекло
на Библијата. (GC стр. 557)

Со помош на две големи заблуди, заблудата за
бесмртност на душата и заблудата за светост на неделата,
сатаната ќе успее со своите измами да ги зароби луѓето.
Додека првата поставува темел за спиритизмот, втората
овозможува врска на пријателство со Рим. (GC стр. 588)

Ќе се појават луѓе кои ќе тврдат дека се Христос и
ќе ги бараат почестите и обожувањето кои Му припаѓаат
на Откупителот на светот. Тие ќе прават чуда на исце -
лување и ќе зборуваат дека од Небото добиле откровенија
кои противречат на сведоштвата од Писмото...

Меѓутоа, Божјиот народ нема да биде измамен. Уче -
ња та на тој лажен Христос нема да бидат во согласност
со Светото Писмо. Тој ќе им го искажува својот благослов
и на почитувачите на ѕверот и неговата икона - токму
на оние за кои Библијата вели дека врз нив ќе се излее
неразблажениот Божји гнев. (GC стр. 624, 625)

88 Последните настани



Лажни пробудувања

Видов дека Бог има свои искрени деца помеѓу
номиналните адвентисти и во паднатите цркви, па пред
излевањето на седумте зла проповедниците и верниците
ќе бидат повикани да излезат од тие цркви и радосно
да ја прифатат вистината. Сатаната го знае тоа; И пред
да одекне гласниот вик на третиот ангел, тој ќе
предизвика возбудување во тие верски заедници така
што оние кои ја отфрлиле вистината ќе помислат дека
Бог е со нив. (EW стр. 261)

Пред Бог конечно да го посети светот со Своите
судови, во Неговиот народ ќе дојде до такво будење на
првичната побожност до какво не дошло уште од времето
на апостолите... Непријателот на душите сака да го
спречи тоа дело па пред да отпочне тоа, ќе се обиде да
го оневозможи по пат на своите лажни движења. Во
оние цркви кои ќе успее да и ги покори на својата
измамничка власт, ќе прави да изгледа како Бог врз
нив да излеал свој посебен благослов; Во нив ќе дојде
до големо верско будење...

Силното чувствително возбудување, мешавина на
вистината со лага, најуспешно ги заведува луѓето. Меѓу -
тоа, никој не мора да биде измамен. Во светлината на
Бож јата Реч воопшто не е тешко да се препознае вистин -
ската природа на тие движења. Секогаш кога луѓето ги
отфрлаат сведочењата на Библијата, секогаш кога ги
отфрлаат тие едноставни вистини, кои навлегуваат во
душата, кои бараат самооткажување и отфрлање на
светот, тогаш можеме да бидеме сигурни дека Божјиот
благослов нема да биде излеан. (GC стр. 464)
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Музиката стана стапица

Она што опишавте дека се случува во Индијана*, ќе
се случува, така ми покажа Господ, и непосредно пред
крајот на времето на милоста. Секакви претерувања ќе
дојдат до израз. Ќе има викања, удирања во тапани, ќе
има музика и танцување. Чувствата на разумните луѓе
ќе бидат толку пореметени што тие нема да бидат во
состојба да донесуваат правилни одлуки...

Лудата бучава ги потресува сетилата и го изопачува
она што би можело да биде на благослов кога правилно
би се употребувало. Влијанијата на сатанските сили се
мешаат со викотниците и бучавата и се претвораат во
карневал, и сето тоа се нарекува делување на Светиот
Дух... Сè што се случило во минатото, ќе се повтори и во
иднината. Сатаната ќе направи музиката да стане стапица,
поради начинот на кој се изведува. (2ЅМ стр. 36, 38)

Да не им даваме место на необични активности, кои
во реалноста го одвратуваат умот од позитивните
влијанија на Светиот Дух. Божјото дејствување секогаш
е одбележано со смиреност и достоинство. (2ЅМ стр. 42)

Лажен дар на јазици

Некои ги прогласуваа фанатизмот, лажното возбу -
дување, лажното зборување јазици и бучните активности
за дарови кои Бог ги дал на Својата Црква. Се мамеа во
тоа. Родовите на сите тие појави не беа добри. „По
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плодовите нивни ќе ги познаете!“ Фанатизмот и бучавата
ги сметаа за посебни докази на верата. Не беа задоволни
со богослуженијата сè додека не би доживеале воз буд -
ливи и среќни мигови. Тие работеа на тоа и навистина
доживуваа чувствителни возбудувања. Меѓутоа, влија -
нието на таквите богослуженија не беше полезно. Кога
ќе исчезнеше блаженото вознесување на чувствата, тие
потонуваа уште подлабоко отколку пред состанокот,
затоа што нивната среќа не доаѓа од вистинскиот извор.

Најполезни состаноци за духовно напредување се
оние кои се одбележани со свеченост и длабоко испи -
тување на срцето, кога секој настојува да се запознае
себеси и сериозно, во длабока понизност се обидува да
учи од Христа. (1Т стр. 412)

Злите ангели се појавуваат како човечки суштества

Сатаната ќе ја искористи секоја можност да ги заведе
луѓето и да ги одврати од верност кон Бога. Тој и неговите
ангели, кои паднале заедно со него, ќе се појавуваат на
Земјата како луѓе, обидувајќи се да измамат некого. И
Божјите ангели ќе се појавуваат како луѓе и ќе се служат
со сите расположиви средства за да ги оневозможат
намерите на непријателот. (8MR стр. 399)

Злите ангели во облик на верници ќе делуваат во
нашите редови за да внесат силен дух на неверство.
Дури ни тоа да не нè разочара, туку да го наведе секое
искрено срце да ја побара Господовата помош во борбата
против сатанските сили. Тие сили на злото ќе се собираат
на нашите богослуженија, не за да добијат благослов,
туку да се борат против влијанието на Божјиот Дух.
(2MCP стр. 504,505)
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Појавување на ликови на мртвите

На злите ангели не им е тешко да се претстават и
како умрени светци и како умрени грешници, и да го
прават тоа видливо за човечки очи. Тие манифестации
ќе бидат сè почести; Како што се приближуваме кон
крајот на времето, ќе се случуваат појави кои сè повеќе
ќе ги изненадуваат луѓето. (Ev стр. 604)

Тоа е најуспешната и најпривлечната измама на
сатаната - пресметана да ги искористи чувствата на
оние кои положиле во гроб некои од своите мили. Злите
ангели се појавуваат во ликовите на тие сакани
суштества и раскажуваат настани од нивните животи,
прават нешта што тие ги правеле додека биле живи. На
тој начин ги наведуваат луѓето да поверуваат дека
нивните мртви пријатели станале ангели кои лебдат
над нив и разговараат со нив. Тие зли ангели, кои се
претставуваат како умрените пријатели, уживаат некој
вид идолопоклоничко почитување и мнозина нивните
зборови ги ценат повеќе отколку Божјата Реч. (ЅТ
26.08.1889)

Сатаната има моќ да се појавува пред луѓето во
ликовите на нивните умрени пријатели. Имитирањето
е совршено: Познат изглед, зборови, боја на глас - сето
тоа е прикажано со совршена точност... Мнозина ќе се
соочат со ѓаволски духови, кои ќе се појавуваат како
нивни мили роднини или пријатели, убедувајќи ги во
најопасните лажни учења. Тие посетители ќе се
обидуваат да делуваат на нивните најнежни чувства и
ќе прават чуда за да ги потврдат своите тврдења. (GC
стр. 552,560)
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Сатаната ќе Го имитира Христа

Непријателот се подготвува да го прелаже целиот
свет со неговата чудотворна сила. Тој ќе се појавува во
лик на ангел на светлината, во облик на Исуса Христа.
(2ЅМ стр. 96)

Ако луѓето сега лесно паѓаат како жртви на заблудата,
како ќе се одржат тогаш кога сатаната ќе се појавува
во ликот на Исуса Христа и кога ќе прави чуда? Кој
нема да се поколеба тогаш поради неговите лажни при -
кажувања - кога ќе се претставува како Христос, иако
ќе биде само сатана во Христовиот лик, кој навидум ги
прави Христовите дела? (2SM стр. 394)

Сатаната ќе излезе на бојното поле и ќе Го
претставува Христа, Тој погрешно ќе претставува,
погрешно ќе примени и ќе изопачи сè што ќе му биде
можно. (ТМ стр. 411)

Силите на темнината ќе се трудат да ги претстават
последните големи сцени од вселенската драма - са та -
ната кој доаѓа како Христос и работи со сета измамничка
сила на неправдата во оние што се поврзале во тајни
друштва. (8Т стр. 28)

Сатаната го имитира Христа во секој детал

Постои граница која сатаната не може да ја помине
и тогаш тој ја повикува на помош измамата и го имитира
делото кое не може навистина да го изврши. Во
последните денови тој ќе се појавува на таков начин
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што луѓето ќе веруваат дека станува збор за Христос
Кој по втор пат дошол на светот. Тој навистина ќе се
преобрази во ангел на светлината. Меѓутоа, иако во
секој детал ќе потсетува на Христа, барем што се
однесува на надворешниот изглед, со тоа ќе ги измами
само оние што, како некогаш фараонот, сакаат да ѝ се
спротивстават на вистината. (5Т стр. 698)

Како завршно дело во големата драма на измамата,
самиот сатана ќе се појави како Христос. Црквата веќе
долго зборува дека го очекува доаѓањето на Спасителот
како исполнување на своите надежи. Сега големиот
измамник ќе направи да изгледа дека Христос навистина
дошол. Во разни краеви на светот сатаната ќе се појавува
меѓу луѓето како величествено суштество со блескав
сјај, многу слично со описот на Божјиот Син кој Јован
ни го оставил во Откровението (Откровение 1,13-15).
Славата што ќе го опкружува ќе надмине сè што окото
на смртникот некогаш видело. Низ воздухот ќе
одекнуваат победнички извици: „Христос дојде! Христос
дојде!“

Луѓето ќе паѓаат ничкум пред него, обожувајќи го,
додека тој ги подига своите раце и ги благословува,
како што Христос ги благословувал Своите ученици
додека бил на Земјата. Неговиот глас ќе биде нежен и
благ, многу мелодичен. Со милозвучен, сочувствителен
тон ќе ги изнесува истите прекрасни небесни вистини
кои ги изговарал Спасителот; Ќе лекува болести меѓу
луѓето и тогаш, и натаму претставувајќи се како Христос,
ќе изјави дека денот за одмор го преместил во недела и
ќе им заповеда на сите да го празнуваат денот што го
благословил. (GC стр. 624)
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Сатаната се преправа дека ги вослишува
молитвите на светите

Сатаната гледа дека наскоро ќе ја загуби битката,
дека не може да го привлече целиот свет на своја страна.
И затоа го вложува последниот, очајнички напор со из -
ма ма да ги совлада верните. Се појавува во ликот на
Исуса Христа. Се облекува во царската облека која тол -
ку јасно беше прикажана во Јовановите виденија. Тој
има моќ да го стори тоа. Тој ќе се појави пред своите
заведени следбеници, пред христијанскиот свет кој не
негува љубов кон вистината, туку се радува на не -
правдата, кршењето на законот - како Христос кој доаѓа
по втор пат.

Тој се прогласува за Христос и луѓето навистина
веруваат дека Тој е Христос, прекрасно, достоинствено
суштество облечено во величество, со тивок глас и
пригодни зборови, со слава која надминува сè што очите
на смртникот некогаш виделе. И тогаш неговите
заведени, измамени следбеници победнички извикуваат:
„Христос дојде по втор пат! Христос дојде! Тој ги подигна
своите раце како што правеше додека беше на Земјата
и нè благослови!“...

Светите изненадено набљудуваат што се случува.
Ќе бидат ли и тие измамени? Дали и тие ќе му се
поклонат на сатаната? Божјите ангели се околу нив. Се
слуша јасен, цврст, музикален глас, кој вели: „Подигнете
го погледот!“

Само една цел стои пред очите на оние што се молат
- конечно и вечно спасение на нивните души. Таа цел е
постојано пред нив - вечниот живот им е ветен на оние
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што ќе издржат до крај. О, колку искрени и усрдни беа
нивните желби! Судот и вечноста се на повидок.

Нивните очи во вера го набљудуваат блескавиот
престол, пред кој треба да стојат светите, облечени во
бело. И тоа им помогна да не попуштат пред гревот...

Уште еден напор, и сатаната се служи со своето
последно средство. Тој ги слуша постојаните молитви
Христос да дојде, Христос да ги спаси Своите свети. И
негова последна измама е појавување во ликот на Исуса
Христа и обид да ги наведе светите на помисла дека
нивните молитви се конечно вослишени. (Мѕ 16)

По што се разликува имитацијата од оригиналот

На сатаната не му е дозволено да го имитира начинот
на Христовото доаѓање. (GC стр. 625)

Сатаната... ќе се појави во ликот на Исуса Христа,
правејќи големи чуда. Луѓето ќе паѓаат ничкум и ќе се
поклонуваат пред тоа суштество како пред Исуса Христа.
И ние ќе добиеме заповед да му се поклониме на тоа
суштество кое целиот свет ќе го слави како Исус Христос.
Што ќе сториме? Ќе им кажеме на сите дека Христос
нè предупредил за непријателот кој ќе се претставува
како Бог, дека вистинскиот Христос, кога ќе се појави,
ќе дојде во сила и голема слава, следен од десетици
илјади и илјадници илјади Свои ангели и дека, кога ќе
дојде, ќе Го препознаеме Неговиот глас. (6BC стр. 1106)

Сатаната се труди да ја искористи секоја предност...
Преоблечен во ангел на светлината, ќе поминува низ
светот како чудотворец. Со прекрасни зборови ќе
опишува благородни чувства; Ќе изговара големи
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зборови и ќе прави големи дела. Ќе се претставува како
Христос. Меѓутоа, ќе се гледа една голема разлика -
сата ната ќе ги одвраќа луѓето од Божјиот закон! Кога
не би било тоа, тој толку совршено би ја имитирал
праведноста што, кога тоа би било можно, би ги измамил
и избраните. Крунисани глави, претседатели, власто -
дршци на високи положби, ќе се поклонат пред неговите
лажни теории. (FE стр. 471,472)

Ќе се случуваат чуда

Болни ќе оздравуваат пред нашите очи. Ќе се слу -
чуваат на повидок чуда пред нас. Дали сме подготвени
за пробата што нè очекува кога лажните чуда на сатаната
целосно ќе се покажат? (1Т стр. 302)

Под влијание на злите духови луѓето ќе прават чуда.
Тие прво ќе фрлаат клетви врз луѓето за да се разболат,
а потоа ќе ги симнуваат клетвите, наведувајќи ги гле -
дачите да мислат дека болните се излекувани на чудесен
начин. Сатаната веќе многу пати го направил тоа. (2SM
стр. 53)

Наскоро ќе се појават чудесни сцени, со кои сатаната
ќе биде тесно поврзан. Божјата Реч објавува дека
сатаната ќе прави чуда. Тој ќе предизвика луѓето да се
разболат, а потоа одеднаш ќе ги ослободува од својата
сатанска сила. Луѓето ќе мислат дека се излекувале. …
(2ЅМ стр. 53)

Сатаната може, со својата измамничка сила, да прави
дела кои изгледаат како вистински чуда. Тој очекувал
дека на тој начин ќе ги искуша Израелците во времето
на нивното избавување од Египет. (2SM стр. 52)
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Оган од небото

Ние не смееме да се потпреме врз тврдењата на
луѓето. Тие можеби ќе тврдат, као што Христос објаснил,
дека на чудесен начин можат да лекуваат луѓе. Зарем
би требале да се чудиме на тоа, кога знаеме дека зад
нив стои големиот измамник, чудотворецот кој ќе на -
прави и оган да падне од небото пред очите на луѓето?
(2ЅМ стр. 49)

Токму измамничките ѓаволски чуда ќе го заробат
светот; Ѓаволот ќе направи и оган да паѓа од небото
пред очите на луѓето. Тој ќе прави чуда, и таа чудесна
чудотворна сила ќе го обземе целиот свет. (2ЅМ стр. 51)

Сатаната ќе се обиде да ги измами, ако биде можно,
и самите избрани. Тој ќе тврди дека е Христос, ќе се по -
јави претставувајќи се како голем здравствен мисионер.
Тој ќе направи и оган да паѓа од небото пред очите на
луѓето, докажувајќи со тоа дека е Бог. (MM стр. 87, 88)

Божјата Реч објавува дека непријателот ќе работи
преку луѓето кои заталкале од верата и кои, навидум, ќе
бидат во состојба да прават чуда, дури да постигнат и
оган да паѓа од небото пред очите на луѓето. (2ЅМ стр. 54)

„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 пред Ѕверот, велејќи им на жителите на земјата,
да направат лик на Ѕверот, кој имаше рана од меч и
остана жив.“ (Откровение 13,13.14) Тука не се проречени
обични измами. Луѓето ќе бидат измамени со вистински
чуда, кои сатанските орудија навистина ќе можат да ги
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прават, а не со оние кои само ќе се преправаат дека ги
прават. (GC стр. 553)

Сатаната ќе биде обожуван како Бог

Во тоа време Антихристот ќе се појави како вистински
Христос и Божјиот закон ќе биде потполно отфрлен
помеѓу народите на нашиот свет. Бунтот против Божјиот
свет закон ќе го достигне својот врв. Меѓутоа, вис тин -
скиот водач на севкупниот бунт ќе биде сатаната,
преоблечен во ангел на светлината. Луѓето ќе бидат
измамени, ќе го подигнат на Божјото место и ќе го обо -
жуваат како Бог. Меѓутоа, Семожниот ќе се вмеша и
над тие отпаднати цркви ќе биде изречена пресудата:
„Затоа во еден ден ќе дојдат нејзините зла: помор, тага
и глад; и ќе биде изгорена со оган; зашто е силен Господ,
Кој ја суди;“ (Откровение 18,8) (ТМ стр. 62)

Како што се приближува второто доаѓање на нашиот
Господ Исус Христос, така и сатанските сили избиваат
на површина. Сатаната нема да се појавува само како
човечко суштество, туку и како Исус Христос; Светот
кој ја отфрлил вистината ќе го прифати како Господар
над господарите и како Цар над царевите. (5ВС стр.
1105, 1106)

Чудата не докажуваат ништо

Излезете пред Господа, молете се за божествено
просветлување, така што ќе можете со сигурност да
знаете што е вистина, и во мигот кога ќе се појави
чудотворна сила која прави исклучителни чуда да
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бидете во состојба да ја согледате разликата помеѓу
вистинските Божји дела и лажните дела на силите на
темнината.

Христос работел така што ја проповедал Речта и ги
олеснувал страдањата на луѓето со чудесни дела на
излекување. Меѓутоа, мене ми е кажано дека ние сега
не можеме да работиме на тој начин, затоа што и
сатаната ќе ја покажува својата сила правејќи чуда.
Божјите слуги денес нема да работат правејќи чуда,
затоа што ќе се случуваат и лажни дела на излекување,
кои ќе бидат прогласувани за божествени. (2ЅМ стр. 54)

Божјиот народ нема повеќе да ја бара својата сигур -
ност во чудата, зашто сатаната ќе може да ги ими тира
чудата што ќе се случуваат. (9Т стр. 16)

Чудата нема да бидат померодавни од Библијата

Ако оние што лекуваат, потпирајќи се врз тие изле -
ку вања, се склони да се изговараат за тоа што го зане -
маруваат Божјиот закон или што продолжуваат да бидат
непослушни, без оглед на тоа колкава сила имаат, не
можеме да сметаме дека таа доаѓа од Бога. Наспроти
тоа, можеме да бидеме сигурни дека во прашање е чу -
до творната сила на големиот измамник. (2ЅМ стр. 50, 51)

Чудесните појави никогаш не можат да бидат поме -
ро давни од Библијата. Вистината мора да се проучува,
таа мора да се бара како сокриено богатство. Прекрас -
ните просветлувања никогаш нема да бидат дадени
независно од Библијата или за да ја заменат Библијата.
Држете се за Речта, примајте ја изделканата Реч која
ќе ве направи мудри за спасение! (2ЅМ стр. 48)
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Наскоро ќе дојде на ред последната голема измама.
Антихристот пред наши очи ќе прави чудесни дела.
Имитацијата ќе биде толку слична на оригиналот што
никој нема да може да ја препознае, освен со помош на
Светото Писмо. Со сведоштвото на Писмото ќе мора да
се проверува секоја изјава и секое чудо. (GC стр. 593)

Измамата ќе биде речиси сеопшта

Денес се бараат сериозни, вредни мажи и жени, кои
ќе се трудат околу спасението на ближните, зашто са -
таната како моќен војсководач излегол на бојното поле,
настојувајќи овие последни, останати мигови да ги
искористи со сите расположиви средства да ги затвори
сите премини преку кои Бог би сакал да му упати на
Својот народ зраци на светлина. Тој го прибира целиот
свет во своите редови и ќе му се спротивстават един -
ствено ретки поединци кои им останале верни на
Божјите барања. Тој ќе се обиде да ги совлада дури и
нив. (3SM стр. 389)

Според итрите планови на сатаната, ќе се појавуваат
сеништа на мртвите и мнозина ќе се поврзат со оној кој
ја сака лагата и прави лага. Ги предупредувам нашите
верници дека токму некои помеѓу нас ќе се одвратат
од верата и ќе ги послушаат лажливите духови и науките
ѓаволски и дека поради нив ќе зборуваат лошо за вис -
тината.

Ќе биде направено чудесно дело. Проповедници,
прав ници, доктори, кои дозволиле тие лаги да завладеат
со нивниот ум и расудување, и самите ќе станат
измамници, обединувајќи се со измамените. Духовното
пијанство потполно ќе ги обземе. (UL стр. 317)
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8
Божјиот печат и жигот на ѕверот

Само две групи

Можат да постојат само две групи. Секоја група е
јасно обележана, или со печатот на живиот Бог или со
жигот на ѕверот и неговата икона. (RH 30.01.1900)

Во големиот судир помеѓу верата и неверието ќе биде
вовлечен севкупниот христијански свет. И секој ќе мора
да се определи. Сепак, ќе се чини дека некои не се ниту на
една страна. Ќе се чини дека не станале против вистината
иако нема да се осмелуваат смело да застанат на
Христовата страна, од страв да не го загубат имотот или
да не претрпат понижување. Меѓутоа, сите такви ќе бидат
вброени помеѓу Христовите непријатели. (RH 07.02.1893)

Како што ќе се приближуваме кон крајот на времето,
линијата на разделување помеѓу децата на светлината
и децата на темнината ќе биде сè појасна. Помеѓу нив
ќе се забележува сè поголема разлика. Таа разлика
Исус ја опишува со поимот „новороден“ - наново создаден
во Христа, мртов за светот, жив за Бога. Тоа се ѕидовите
на разделување кои го одделуваат небесното од земското,
кои ја опишуваат разликата помеѓу оние кои му
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припаѓаат на светот и оние кои се издвоени од него,
кои се избрани, скапоцени во Божјите очи. (Special
Testimony to the Battle Creek Church, Ph 155, 3)

Членови на семејството ќе бидат разделени

Оние што биле членови на исто семејство сега се
разделени. Печатот е ставен на праведните. „Мои ќе
бидат, Моја печалба - говори Господ над воинствата. Во
денот што го подготвувам ќе бидам милостив на синот,
кој Ми служи“. (Малахија 3,17) Оние што биле послушни
на Божјите заповеди ќе се соединат со четата свети во
светлината. Тие ќе влезат низ вратата во градот и ќе
имаат право на дрвото на животот. „Еден ќе се земе!“ -
Неговото име ќе стои во книгата на животот, додека
оние со кои се дружел ќе добијат жиг на вечно одвојување
од Бога. (ТМ стр. 234, 235)

Оценети според светлината што сме ја добиле

Мнозина кои не ги имале предимствата што ние ги
добивме ќе влезат во Небото пред оние кои имале
голема предност, но не чекореле според неа. Мнозина
живееле во целосна согласност со светлината што ја
добиле и според тоа и ќе бидат оценети. (Letter 36)

Сите мораат да го чекаат одреденото време, сè додека
предупредувањето не се објави во сите делови на светот,
сè додека на секоја душа не ѝ бидат дадени доволно
светлина и докази. Некој ќе добие помалку светлина
од другите, но секој ќе биде оценет според светлината
што ја примил. (Мѕ 77)
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Нам ни беше дадена голема светлина во врска со
Божјиот закон. Тој закон е мерило на карактерот. На
тој закон човекот сега мора да му се прилагоди, по тој
закон ќе му биде судено во последниот голем ден. Во
тој ден кон луѓето ќе се постапува во согласност со
свет лината што ја примиле. (GH 01.01.1901)

Оние кои примиле голема светлина, а не ја почи -
тувале, се наоѓаат во потешка положба од оние кои не
добиле толкави предимства.

Таквите се воздигнуваат себеси, а не Господа. Казната,
одредена за човечките суштества, во секој случај ќе
биде одмерена според срамот што Му го нанеле на Бога.
(8MR стр. 168)

Секој ќе добие онолку светлина колку му е доволно
за да донесе промислена одлука. (GC стр. 605)

Намерно останување во незнаење

Никој нема да биде осуден затоа што не ја прифатил
светлината или не го применил знаењето што никогаш
не го добил и никогаш не можел да го стекне. Меѓутоа,
мнозина одбиваат да ја послушаат вистината што им е
објавена преку Христовите амбасадори, затоа што сакаат
да се прилагодат кон световните мерила. Затоа на судот
ќе ги осуди вистината која допрела до нивниот разум,
светлината која ја осветлила нивната душа. (5ВС стр. 1145)

Оние што имаат можност да ја слушнат вистината и
не вложуваат никакви напори за да ја слушнат или
разберат, мислејќи дека нема да бидат одговорни за
она што не го знаат, ќе бидат осудени пред Бога на
истиот начин како да ја чуле и отфрлиле вистината.
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Нема да има никаков изговор за оние кои одлучиле да
останат во заблуда иако можеле да дознаат што е
вистина. Со Своите страдања и смртта, Исус овозможил
помирување за сите гревови направени во незнаење,
но нема помирување за намерното останување во
незнаење.

Ние нема да бидеме повикани на одговорност за
светлината која не допрела до нашите сетила, туку за
онаа на која сме ѝ се спротивставиле и која сме ја
отфрлиле. Човекот не е во состојба да ја оцени вистината
што никогаш не му ни била објавена, па затоа не може
ни да биде осуден поради светлина што никогаш не ја
ни имал. (5ВС стр. 1145)

Важноста на великодушноста на дело

Одлуките во последниот ден ќе се темелат на нашата
великодушност покажана на дело. Секоја добродетел
Христос ја признава како да Му е направена Нему. (TM
стр. 400)

Кога народите ќе се соберат пред Него, ќе постојат
само две групи на луѓе, а нивната вечна судбина ќе
биде одредена со она што го направиле или занемариле
да го направат за Него во личноста на сиромашните и
страдните...

Помеѓу незнабошците има такви кои незнаејќи Го
обожуваат Бога, такви до кои светлината никогаш не
допрела преку човечки орудија. Тие нема да пропаднат.
Иако не го познаваат Божјиот пишан закон, Го чуле
Неговиот глас како им зборува во природата и го правеле
она што законот го бара. Нивните дела потврдуваат
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дека Светиот Дух ги допрел нивните срца и Бог ги
препознал како Свои деца.

Колку ќе се изненадат и радуваат најмалите помеѓу
народите и помеѓу незнабошците кога од усните на
Спасителот ќе слушнат: „Ако сте му го направиле тоа
на еден од овие мои најмали браќа, Мене сте ми го
направиле!“ Колку ќе биде радосно срцето на
Бесконечната Љубов кога на Неговите зборови на
одобрување Неговите следбеници со изненадување и
радост ќе го подигнат својот поглед. (DA стр. 637,638)

Побудите го одредуваат карактерот на делата

На денот на судот некои ќе се повикуваат на ова или
она добро дело како причина да ја добијат наградата.
Тие ќе речат: „Упатив едно момче во работата. Дадов
пари за отворање на болница. Ја ублажив немаштијата
на вдовиците и сиромасите ги примав во мојот дом.“ Да,
но твоите побуди биле толку извалкани со себичност
што твоите дела не можеле да Му бидат угодни на Господа.

Во сè што си правел секогаш си го истакнувал своето
Јас! (Мѕ стр. 53)

Побудите им даваат карактер на нашите дела,
ставајќи врз нив печат на срамот или на висока морална
вредност. (DA стр. 615)

Што е Божји печат?

Штом припадниците на Божјиот народ ќе го добијат
печатот врз своите чела - кој не е никаков знак или
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печат кој би можел да се види, туку утврдување во
вистината, и интелектуално и духовно, така што никој
нема да може да ги поколеба - штом припадниците на
Божјиот народ ќе бидат запечатени и подготвени за
решетање, тоа ќе дојде; Всушност, тоа е веќе почнато.
(4ВС стр. 1161)

Печатот на живиот Бог се става на оние кои совесно
ја држат Господовата Сабота.* (7ВС стр. 980)

Оние кои би сакале да го имаат Божјиот печат на
своите чела мораат да го држат денот за одмор според
четвртата заповед. (7ВС стр. 970)

Вистинското празнување на Саботата е знак на
верност кон Бога. (7ВС стр. 981)

Единствено четвртата од сите десет заповеди го
содржи печатот на големиот Законодавец, Создателот
на небото и земјата. (6Т стр. 350)

Празнувањето на споменот на Господа, денот за
одмор кој е втемелен во Едем, седмиот ден од седмицата,
Саботата, е вистинската проба на нашата верност кон
Бога. (Letter 94)

Врз секој припадник на Божјиот народ се става знак
исто како што се ставал на вратите од еврејските домови
за да ги сочува нивните жители од општата пропаст.
Бог изјавува: „им ги дадов и Своите саботи, како знак
меѓу Себе и нив, нека знаат дека Јас сум Господ Кој ги
осветува“ (Езекиел 20, 12). (7ВС стр. 969)
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Сличност со Христа по карактер

Печатот на живиот Бог ќе биде ставен единствено
на оние кои се слични на Христа по карактер. (7ВС стр.
970)

Оние што ќе го примат печатот на живиот Бог и ќе
бидат заштитени во времето на големата неволја ќе
мораат во полна мерка да го одразуваат Исусовиот лик.
(EW стр. 71)

Божјиот печат никогаш нема да биде ставен на
челото на некој нечист маж или жена. Никогаш нема
да биде ставен на челото на некој честољубив маж или
жена, кои го сакаат светот. Тој никогаш нема да биде
ставен на челото на некој маж или жена со лажлив
јазик или измамничко срце. Сите кои го примаат печатот
мораат да бидат без дамка пред Бога - кандидати за
Небото. (5Т стр. 216)

Љубовта се изразува со послушност, а совршената
љубов го изгонува секој страв. Оние кои Го љубат Бога
имаат Божји печат на своите чела и прават Божји дела.
(SD стр. 51)

Оние кои ги победуваат светот, телото и ѓаволот ќе
ја имаат таа предност да го примат печатот на живиот
Бог. (ТМ стр. 445)

Дали со сета сила што сме ја добиле од Бога се
трудиме да ја достигнеме височината на растот на мажи
и жени во Христа? Дали се стремиме кон Неговото
богатство, дали посегнуваме кон сè повисоки и повисоки
цели, трудејќи се да го постигнеме совршенството на
Неговиот карактер? Кога Божјите слуги ќе ја постигнат
таа цел, ќе бидат запечатени на своите чела. Ангелот
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записничар ќе изјави: „Се сврши!“ И така ќе бидат
совршени во Оној Кому Му припаѓаат и по создавање и
по откупување. (ЗЅМ стр. 427)

Сега сме во времето на запечатување

Во нашата земја има живи луѓе кои дочекале длабока
старост. Природна последица од нивната одмината зре -
лост е јасно изразената изнемоштеност. Меѓутоа, тие
веруваат во Бога и Бог ги сака. Божјиот печат е врз нив
и тие ќе бидат во бројот на оние на кои Господ им ре -
кол: „Блажени се мртвите кои отсега умираат во Господа!“
(7ВС стр. 982)

О, кога Божјиот печат би бил ставен и врз нас!

Уште само малку и секое Божјо дете ќе го добие Не -
го виот печат. О, кога тој би можел да биде ставен и на
нашите чела! Кој би можел да ја поднесе помислата дека
ќе биде заобиколен кога ангелот ќе излезе да ги запечати
Божјите слуги на нивните чела? (7ВС стр. 969, 970)

Ако верата на оние кои веруваат во вистината не е
во состојба да ги окрепи во ова помалку или повеќе
мир но време, што ќе ги крепи кога ќе дојде големата
проба и кога ќе биде издадена наредба против сите
оние кои не сакаат да му се поклонуваат на ѕверот ниту
да го примат неговиот жиг на своето чело или на својата
рака? Тоа сериозно време не е далеку. Наместо да
стануваат послаби и понеодлучни, припадниците на
Божјиот народ би требало да собираат сила и храброст
за времето на неволји. (4Т стр. 251)
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Што е жиг на ѕверот?

Јован бил повикан да види народ поинаков од оние
кои му се поклонуваат на ѕверот или неговата икона со
тоа што го празнуваат првиот ден во седмицата. Праз -
нувањето на тој ден е жиг на ѕверот. (ТМ стр. 133)

Жигот на ѕверот е папскиот ден за одмор. (Ev стр. 234)

Кога ќе дојде пробата, јасно ќе се покаже што е жиг
на ѕверот. Тоа е празнувањето на неделата. (7ВС стр. 980)

Знакот или печатот Божји се открива во празнува -
њето на седмиот ден, Саботата, Господовиот спомен на
создавањето... жигот на ѕверот е спротивен на тоа - тоа
е празнување на првиот ден во седмицата. (8Т стр. 117)

„И направи на сите - мали и големи, богати и сиромаш -
ни, слободни и робови - да им се даде ознака на десната
рака или на челото.“ (Откровение 13,16) Не само што
луѓето нема да смеат да работат со своите раце во
недела, туку и со својот ум ќе мораат да ја признаат
неделата како ден за одмор. (Special Testimony to Battle
Creek Church, Рh 86 6,7)

Кога ќе биде ставен жигот на ѕверот?

Сеуште никој не го примил жигот на ѕверот. (Ev стр. 234)

Празнувањето на неделата сеуште не станало жиг на
ѕверот и нема ни да стане сè додека не биде издадена
наредба која од луѓето ќе бара да го празнуваат тој идолс -
ки ден за одмор. Ќе дојде време кога тој ден ќе стане
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проба, но тоа време сеуште не е дојдено. (7ВС стр. 977)

Бог на луѓето им ја дал Саботата како знак помеѓу
Него и нив, како мерило на нивната верност. Оние кои,
примајќи сознание за Божјиот закон, ќе продолжат со
непослушноста и ќе ги издигнуваат човечките закони
над Божјите во големата криза која е пред нас, ќе го
примат жигот на ѕверот. (Ev стр. 235)

Саботата ќе биде голема проба на верноста, бидејќи
таа точка на вистината е најизложена на особени напади.
Кога луѓето ќе бидат ставени на конечната проба, тогаш
ќе биде повлечена линијата на разделување помеѓу
оние кои Му служат на Бога, и оние кои не Му служат.

Додека празнувањето на лажниот ден за одмор, во
согласност со државните закони и спротивно на четвр -
тата заповед, ќе биде изјава на покорност на силата
која Му се противи на Бога, празнувањето на вистинскиот
ден за одмор од послушност кон Божјиот закон, ќе биде
доказ за верност на Создателот. Додека едната група,
прифаќајќи го знакот на покорност на земските сили,
ќе го прими жигот на ѕверот, другата, определувајќи се
за залогот на верноста на божествениот авторитет, ќе
го прими Божјиот печат. (GC стр. 605)

Наметнување на празнувањето на неделата е проба

Никој нема да биде осуден додека не ја прими
светлината и не ги согледа обврските од четвртата
заповед. Но кога ќе излезе наредбата која ќе го наметнува
лажниот ден за одмор и кога гласниот вик на третиот
ангел ќе ги предупреди луѓето да не им се поклонат на
ѕверот и неговата икона, тогаш ќе биде повлечена јасна
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линија помеѓу лагата и вистината. Тогаш оние кои ќе
останат во престапот ќе го примат жигот на ѕверот. (Ev
стр. 234,235)

Кога празнувањето на неделата ќе биде наметнато
со закон и кога светот ќе дојде до јасно сознание за
задолжителноста на празнувањето на вистинскиот ден
за одмор, тогаш сите оние што ја кршат Божјата заповед
за да го послушаат прописот зад кој не стои поголем
авторитет од авторитетот на Рим, со тоа ќе покажат
дека повеќе го почитуваат папството отколку Бога. Тие
ќе им оддаваат чест на Рим и на силата која ќе ја
наметнува институцијата зад која стои Рим. Тие ќе се
поклонуваат на ѕверот и неговата икона.

Кога луѓето така ќе ја отфрлат институцијата за
која Бог рекол дека претставува знак на Неговиот
авторитет и наместо неа ќе ја прифатат онаа која Рим
ја одбрал како доказ за својата превласт, ќе го прифатат
и знакот на покорност кон Рим - „жигот на ѕверот“. И
дури кога ова прашање ќе им биде јасно изнесено на
луѓето и кога тие ќе бидат наведени да изберат помеѓу
Божјите заповеди и човечките заповеди, дури тогаш
оние кои ќе истрајат во престапот ќе го примат „жигот
на ѕверот“. (GC стр. 449)
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9
Крај на времето на милоста

Никој не знае кога ќе заврши времето на милоста

Бог не ни го открил времето кога оваа вест ќе
престане да се проповеда или кога ќе заврши времето
на милоста. Она што ни е откриено треба да го при -
фатиме за себе и за своите деца, но да не се обидуваме
да го дознаеме она што останало како тајна во советите
на Семоќниот...

Добивав писма кои од мене бараа да кажам дали
сум добила некоја особена светлина за тоа кога ќе
заврши времето на милоста. Јас одговарам дека имам
да објавам само една порака, порака дека сега е време
за работа - додека е ден, зашто ќе дојде ноќта кога
никој нема да може да работи. (1ЅМ стр. 191)

Прогласувањето на законот за неделата му
претходи на крајот на времето на милоста

Господ јасно ми покажа дека иконата на ѕверот ќе
биде направена пред истекот на времето на милоста,
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зашто тоа треба да биде големата проба* на која ќе
биде изложен Божјиот народ, проба од која зависи
неговата вечна судбина. (2ЅМ стр. 81)

Што е „икона на ѕверот“ и како треба да биде напра -
вена? Иконата ќе ја направи ѕверот со двата рога според
ликот на првиот ѕвер. Некои ја нарекуваат и слика на
ѕверот**. За да разбереме каква е таа икона и како ќе
биде направена треба да ги проучиме карактеристиките
на самиот ѕвер - папството.

Кога првата Црква се расипала оддалечувајќи се од
едноставноста на Евангелието и прифаќајќи ги незна -
божечките обреди и обичаи, таа ги загубила и Божјиот
Дух и Божјата сила. За да може да управува со совеста
на луѓето, побарала помош од световната власт. Така
се појавило папството, Црква која ја контролирала др -
жавната власт и се служела со неа во своја корист, осо -
бено кога требало да казнува „еретици“. За Сое ди нетите
Држа ви да можат да направат икона на ѕверот, рели -
гиската власт треба да постигне контрола врз граѓанската
власт така што ќе може да го користи државниот авто -
ритет за постигнување на своите цели...

Иконата на ѕверот претставува форма на отпаднат
протестантизам која ќе настане кога протестантските
цркви ќе побараат помош од граѓанските власти за да
ги наметнат своите догми. (GC стр. 443,445)
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* Види ја претходната глава каде е покажано дека големата проба за Божјиот
народ ќе биде прогласу вањето на законот за присилно празнување на неделата.

* Ѕверот со два рога од Откровение 13,11-17 ќе му направи икона на ѕверот кој е
опишан во Откровение 13, 1-10.



Времето на милоста ќе истече кога ќе заврши
запечатувањето

Непосредно пред почетокот на времето на неволјите
сите го примивме печатот на живиот Бог. Тогаш видов
како четирите ангели престануваат да ги задржуваат
четирите ветришта. И видов глад, болест и меч, и како
станува народ против народ, и како неволјите го зафаќаат
целиот свет. (7BC стр. 968)

Видов ангели како брзаат натаму наваму по небото.
Ангелот со записничка опрема на колкот се врати од
Земјата и Го извести Исус дека го завршил своето дело,
дека сите свети се изброени и запечатени. Тогаш Го
видов Исус, Кој служеше пред ковчегот во кој се чуваа
Десетте заповеди, како ја фрла Својата кадилница. Ги
подигна рацете и гласно извикна: „Се сврши!“ (ЕW стр.
279)

Ни остана уште, така да речам, само миг време.
Меѓутоа, иако веќе станува народ против народ и царство
против царство сеуште не е дојдено до сеопшт судир.
До сега ангелите сеуште ги задржуваат четирите
ветришта за Божјите слуги да бидат запечатени на
своите чела. А тогаш земските сили ќе ги придвижат
своите сили во последната голема битка. (6Т стр. 14)

Ангелот кој се врати од Земјата објави дека неговото
дело е завршено; Светот беше ставен на конечна проба
и сите кои се покажаа верни на божествените прописи
го примија „печатот на живиот Бог“. Тогаш Исус го
прекина Своето посредување во небесното светилиште.
Ги подигна рацете и гласно извикна: „Се сврши!“ (GC
стр. 613)
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Времето на милоста ќе заврши одненадеж,
неочекувано

Кога Исус ќе престане да се моли, случаите на сите
луѓе ќе бидат засекогаш решени... Времето на милоста
ќе заврши; Ќе престане и Христовото посредување на
Небото. Тој миг, на крајот, ќе ги изненади сите, а оние
кои пропуштиле да ги очистат своите души со послуш -
ност кон вистината ќе бидат фатени на спиење. (2Т стр.
191)

Крајот на времето на милоста ќе дојде одненадеж,
неочекувано - во време кога тоа најмалку ќе го очекуваме.
Меѓутоа, уште денес нашиот извештај на Небото може
да биде чист и ние можеме да знаеме дека Господ нè
прифатил. (7ВС стр. 989)

Кога ќе заврши истражниот суд, судбината на сите
ќе биде запечатена или за живот или за смрт. Времето
на милоста ќе истече кусо време пред појавата на
нашиот Господ на небесните облаци...

Пред потопот, откако Ное влегол во ковчегот, Бог ја
затворил вратата, така што Ное не можел да излезе
ниту безбожниците можеле да влезат. Меѓутоа, луѓето
уште седум дена, не знаејќи дека нивната судбина е
запечатена, продолжиле да живеат безгрижно, оддавајќи
се на забави и исмевајќи ги предупредувањата за судот
кој им се заканувал. Спасителот рече: „Така ќе биде и
доаѓањето на Човечкиот Син.“ (Матеј 24,39) Тивко и
незабележливо, како крадец на полноќ, ќе дојде
одлучувачкиот миг кој ќе ја запечати судбината на
секој човек; Конечно ќе биде повлечена понудата на
милост за грешниот човек...
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Додека деловниот човек трча по работа, додека
љубителот на забавата се препушта на уживањата,
додека ќерката на модата се кити со своите украси -
можеби токму во тој миг Судијата на целата земја ќе ја
изговори реченицата: „беше мерен врз мерилка и најден
си прелесен.“ (Даниел 5,27) (GC стр. 490,491)

Човечките активности по истекот на времето на
милоста

И праведниците и неправедниците и понатаму ќе
живеат на Земјата како смртни луѓе - ќе садат и ќе
градат, ќе јадат и ќе пијат, и никој нема да биде свесен
дека конечната, неотповиклива пресуда е изречена во
небесното светилиште. (GC стр. 491)

Кога во светилиштето ќе биде донесена неотповик -
лива пресуда, и кога судбината на светот ќе биде за -
секогаш утврдена, жителите на Земјата тоа нема да го
знаат. Луѓето кои Божјиот Дух конечно ќе ги напушти
ќе го задржат надворешниот облик на побожност, а
сатан ската ревност со која кнезот на злото ќе ги ин спи -
рира за да ги оствари своите злонамерни планови ќе
биде многу слична со ревноста за Господа. (GC стр. 615)

Пченицата и каколот ќе растат заедно до жетвата.
При извршувањето на своите животни должности пра -
ведните сè до крајот ќе доаѓаат во допир со безбож -
ните. Децата на светлината ќе бидат расеани помеѓу
децата на темнината, така што сите ќе можат да ја
согледаат разликата. (5Т стр. 100)

Христос изјавил дека во времето на неговото доаѓање
некои од Неговите чекатели ќе бидат зафатени со
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деловни потфати. Некои ќе сеат во полето, други ќе
косат и ќе ја собираат жетвата, а трети ќе мелат во
мелници. (Мѕ 26)

Неверство и забранети уживања

Скептицизмот и таканаречената наука во голема
мера ќе ја поткопаат верата на христијанскиот свет во
Библијата. Тие радосно ќе ги прифатат заблудите и
при казните за да можат без страв да одат по удобниот
пат на попуштање на своите слабости, затоа што ќе
сакаат да Го избришат Бога од своите мисли. Ќе
зборуваат: „И утре ќе биде како што беше денес, само
уште многу подобро!“ Меѓутоа, среде нивното неверство
и безбожни уживања ќе одекне воскликот на архангелот
и ќе се зачуе Божјата труба...

Кога сите во нашиот свет ќе бидат зафатени со
деловни активности, вклучени во себичната трка по
добивка, Исус ќе се појави како крадец. (Ms 15b)

Кога оние, кои се декларираат за Божји народ ќе се
соединат со светот, кога ќе почнат да живеат како што
живее светот и кога ќе му се придружат на светот во
забранетите уживања; Кога насладите на светот ќе
станат наслади на Црквата, додека одекнуваат
свадбените ѕвона и сите очекуваат уште многу години
световна благосостојба - тогаш, одеднаш, како гром од
- ведро небо, ќе дојде крајот на нивните блескави сништа
и лажливи надежи. (GC стр. 338,339)
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Луѓето ќе бидат целосно окупирани со работата

Кога Лот ги предупредил членовите на своето
семејство на уништувањето на Содом, тие не ги
послушале неговите зборови, туку го гледале како некој
фанатичен занесеник. Уништувањето на градот ги
затекнало неподготвени. Така ќе биде и при Христовото
доаѓање - селаните, купувачите, правниците, продавачите
ќе бидат зафатени со своите работи и ним денот
Господов ќе им дојде како стапица. (RH 10.03.1904)

Кога свештениците, селаните, трговците, правниците,
големите и навидум добри луѓе ќе повикаат: „Мир е и
немаме од што да се плашиме!“ - ќе ги снајде ненадејна
пропаст. Лука ги наведува Христовите зборови дека
денот Господов ќе дојде како стапица - слика на животно
кое се крие во шумата очекувајќи плен, а потоа
одненадеж се наоѓа фатено во стапицата на птичарот.
(10MR стр. 266)

Кога луѓето ќе се опуштат, забавувајќи се со уживања,
окупирани со купување и продавање, крадецот
крадешкум се привлекува. Така ќе биде и при доаѓањето
на Синот Човечки. (Letter 21)

Верските старешини ќе бидат полни со оптимизам

Кога филозофските мудрувања ќе го протераат
стравот од Божјите судови, кога верските старешини
ќе најавуваат долги периоди на мир и благосостојба и
кога светот ќе биде обземен со своите работи и уживања,
ќе сади и ќе гради, ќе празнува и ќе ужива, отфрлувајќи
ги божествените предупредувања и презирајќи ги
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Неговите весници - токму тогаш ненадејна пропаст ќе
дојде на него и тој нема да избега. (РР стр. 104)

Без оглед на тоа кога ќе дојде, за безбожниците
Божјиот ден секогаш ќе дојде ненадејно. Кога животот
ќе тече по својот непроменлив тек, кога луѓето ќе бидат
опфатени со свои уживања, работи, средби, заработки;
Кога верските старешини ќе го величаат напредокот и
просветленоста на светот и кога луѓето ќе бидат залулани
во лажна сигурност - тогаш, како што крадецот на
полноќ се прикрадува до становите на невнимателните,
ненадејна пропаст ќе ги снајде безгрижните и
безбожните и „нема да избегаат.“ (GC стр. 38)

Сатаната заклучува дека времето на милоста е
истечено

Во времето на големата неволја сатаната ги разбуди
безбожните и тие го опколија Божјиот народ за да го
уништат. Меѓутоа, тој не знае дека зборот „помилување“
веќе е напишан покрај нивните имиња во небесните
книги. (RH 19.11.1908)

Како што влијаел врз Исав да тргне против Јаков,
така сатаната во времето на големата неволја ќе ги
придвижи безбожниците да го уништат Божјиот народ...
Тој гледа дека ги штитат Божји ангели и затоа заклучува
дека гревовите им се простени, но не знае дека нивните
случаи се веќе решени во небесното светилиште. (GC
стр. 618)
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Глад за Божјата Реч

Оние кои сега не ја вреднуваат, не ја проучуваат и не
ја издигнуваат високо Речта која Господ ја изговорил
преку Своите слуги, подоцна ќе имаат причина горко да
се кајат. Видов дека на крајот од времето Господ со Своите
судови ќе ја посети Земјата; Ќе почнат де се излеваат
страшните седум зла. Тогаш оние кои ја презирале Божјата
Реч, кои не ја вреднувале доволно, ќе талкаат: „од море
до море и од север до исток“ (Амос 8,12). И на Земјата ќе
биде глад за слушање на Божјата реч. (Мѕ 1)

Никој веќе нема да се моли за безбожниците

Божјите проповедници ќе ја извршат својата последна
работа, ќе ги упатат своите последни молитви, ќе ја
пролеат својата последна горчлива солза над бунтовната
Црква и безбожниот народ. Ќе го изговорат своето
последно сериозно предупредување. О, како тогаш оние
кои ја исповедаа вистината, а не живееа според неа, би
ги дале куќите, земјата и парите што толку скржаво ги
чуваа и стискаа, само за да добијат некаква утеха, некое
објаснување за патот на спасението, да чујат збор на
надеж, молитва или укор од своите проповедници! Но
не, залудно! Сега мораат да поднесуваат глад и жед;
Нивната жед никогаш нема да биде изгасната, никаква
утеха нема да им биде дадена. Нивните случаи се ре -
шени, засекогаш запечатени. Тоа ќе биде ужасно, тешко
време! (Мѕ 1)

Во времето кога Божјите казни ќе надоаѓаат без
милост, о, колку пожелно ќе изгледа положбата на оние
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што престојуваат во „тајните места на Севишниот“ - во
колибите каде Господ ги крие оние кои Го љубат и ги
почитуваат неговите заповеди! Праведничкиот дел
навистина ќе им делува толку привлечно на безбож -
ниците кои страдаат поради своите гревови. Но, вратата
на милоста за нив ќе биде затворена. Никој веќе нема
да се моли за безбожниците по истекувањето на времето
на милоста. (3BC стр. 1150)

Пренесувањето на карактерот нема да биде можно

Господ доаѓа со сила и голема слава. И тогаш Негова
задача ќе биде да го изврши целосното одделување на
праведниците од грешниците. Меѓутоа, маслото тогаш
нема да може да се пресипува во садовите на оние што
го немаат. Тогаш ќе се слушнат Христовите зборови:
„Две ќе мелат заедно, една ќе се земе, една ќе се остави.
Двајца ќе бидат на нива, еден ќе се земе, а другиот ќе се
остави!“ Праведните и безбожните ќе мораат да се најдат
заедно на животниот пат. Но, Господ ги чита карактерите.
Тој знае кои се Негови послушни деца, Тој знае кој ги
почитува и ги сака Неговите заповеди. (TM стр. 234)

Многу е сериозен мигот кога човекот треба да се
сретне со смртта, но уште посериозен е оној кога треба
да се соочи со животот. Ние ќе мораме повторно да се
соочиме со секоjа своја помисла и збор, со секое свое
дело. Она што ќе го направиме од себе во текот на
времето на милоста, тоа ќе мораме да останеме во текот
на целата вечност. Смртта предизвикува распаѓање на
телото, но не го менува карактерот. Ни Христовото
доаѓање нема да го смени нашиот карактер; Тоа само
ќе го утврди за сета вечност. (5Т стр. 466)
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Ново време на милост не би ги сменило
безбожниците

Ние мораме на најдобар начин да ги искористиме
можностите што сега ни се нудат. Нема да ни биде
дадено некое ново време на милост за да се подготвиме
за Небото. Ова е нашата единствена и последна можност
да изградиме карактер достоен за идниот дом што
Господ ќе им го понуди на сите кои ги слушаат Неговите
заповеди. (Letter 20)

Нема да има никакво време на милост по Господовото
доаѓање. Оние што мислат дека ќе го има, се измамени
и заведени. Пред Христовото доаѓање ќе владее иста
состојба каква што владеела пред потопот.

Откако Спасителот ќе се појави на небесните облаци
никому нема да му биде дадена нова можност да добие
спасение. Сите тогаш веќе ќе ја имаат донесено својата
одлука. (Letter 45)

Сите ќе бидат испитани и испробани врз основа на
светлината што ја добиле. Оние што ја отфрлиле
вистината и прифатиле бајки нема да можат да
очекуваат некое ново време на милост. Нема да има
некаков преоден милениум. Ако, откако Светиот Дух
го осведочи нивното срце, луѓето ја одбијат вистината
и го искористат своето влијание и другите да ги одвратат
од неа, никогаш ни нема да се обратат. Тие не се
потрудиле да го преобразат својот карактер во времето
на милоста кое им било одредено и Христос нема да им
даде нова можност повторно да појдат по истиот пат.
Нивната одлука ќе биде конечна. (Letter 25)
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10
Седумте последни зла и безбожниците

(Време на голема неволја, прв дел)

Чашите на Божјиот гнев ќе бидат излеани

Сеуште треба да се случат сериозни настани. Треба
да одекне труба по труба; Чаша по чаша треба да се
излее врз жителите на оваа Земја. (3SM стр. 426)

Ангелот на милоста наскоро треба да го напушти
светот и тогаш ќе се излеат седумте последни зла.
Стрелите на Божјиот гнев наскоро ќе бидат пуштени и
кога Тој ќе почне да ги казнува престапниците, нема да
има одмор сè до крајот. (TM стр. 182)

Народите ќе се судрат

Четири моќни ангели ги задржуваат силите на оваа
Земја сè додека Божјите слуги не го примат печатот на
своите чела. Народите на овој свет се желни за судир,
но ангелите ги задржуваат. Кога силата што ги задржува
ќе биде повлечена, ќе дојде време на неволја и страв.
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Ќе бидат направени смртоносни воени орудија.
Бродовите, заедно со својот жив товар, ќе наоѓаат гроб
во морските длабочини. Сите оние што го немаат Духот
на вистината ќе се обединат под водство на сатанските
претставници, но ќе бидат задржувани сè додека не
дојде време за големата битка наречена Армагедон.
(7BC стр. 967)

Целиот свет ќе биде изложен на опустошување

Ангелите сега ги задржуваат ветровите на судирот
да не дуваат додека светот не биде предупреден на
судбината која му се заканува; Но, бурата се подготвува,
готова да ја опустоши Земјата; И кога Господ ќе им
заповеда на Своите ангели да ги одврзат ветровите, ќе
избие таков судир што ниедно перо нема да може да го
опише. (Ed стр. 179,180)

Пророштвото на Спасителот за излевањето на
Божјите судови врз Ерусалим треба да се исполни уште
еднаш, но првото опустошување, иако страшно, ќе биде
само слаба сенка на второто. Во несреќата на избраниот
град треба да ја препознаеме судбината на светот кој ја
отфрлил божествената милост и го погазил Неговиот
закон. (GC стр. 36)

Сатаната тогаш ќе ги втурне жителите на Земјата
во голема, последна неволја. Кога Божјите ангели ќе
престанат да ги задржуваат разјарените бури на
човечките страсти, сите елементи на судирот ќе бидат
одврзани. Целиот свет ќе биде изложен на опустошување,
многу пострашно од она кое го погодило некогашниот
Ерусалим. (GC стр. 614)
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Бог е праведен колку што е и милостив

Божјата слава е да биде милостив, полн со трпение,
љубезност, добрина и вистина. Меѓутоа, праведноста
покажана при казнувањето на грешниците исто толку
е Божја слава колку и покажувањето на Неговата милост.
(RH 10.03.1904)

Господ Бог Израелов треба да им суди на боговите
на овој свет како што им судел на египетските богови.
Со оган и вода, со зла и земјотреси, Тој ќе ја опустоши
целата Земја. Тогаш Неговиот откупен народ ќе го
возвиши Неговото име и ќе Го прослави на Земјата.
Зарем оние што живеат во последните денови од
историјата на оваа Земја не би требале да ги разберат
пораките што Бог им ги дава? (10MR стр. 240,241)

Оној Кој стои како наш Посредник, Кој ги слуша
сите покајнички молитви и признанија, Кој е претставен
со виножито, симбол на милоста и љубовта, околу
Својата глава, наскоро треба да го заврши Своето дело
во небесното светилиште. Тогаш милосрдноста и милоста
ќе слезат од престолот, а праведноста ќе го заземе
нивното место. Оној Кого Неговиот народ Го очекува со
право ќе го земе она што Му припаѓа - положбата на
врховен Судија. (RH 01.01.1899)

Во целата Библија Бог е претставен не само како
Суштество полно со милост и добрина, туку и како Бог
Кого го придвижува строга и непристрасна правда. (ЅТ
24.03.1881)
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Извесност на божествените судови

Во наше време, за Божјата љубов се зборува како за
особина која ќе Го спречи Бога да ги уништи грешниците.
Луѓето поаѓаат од своите ниски мерила за праведност
и добрина. „Зар мислиш дека Јас сум сличен на тебе?“
(Псалм 50,21) Луѓето Го мерат Бога според себе. Раз мис -
луваат како самите би се однесувале во одредени услови
и заклучуваат дека и Бог ќе постапи онака како што
тие тоа го замислиле...

Ниту едно царство, ниту влада не им препуштаат на
злосторниците да одредуваат со какви казни треба да
се казнуваат оние што ќе го прекршат законот. Сè што
имаме, севкупното изобилство од божествената милост
која ја чувствуваме, Му ја должиме единствено на Бога.
Човекот не е во состојба да процени колку гревот Го
навредува таквиот Бог, колку го разјарува, исто како
што не може да го измери Небото со јаже. Бог не е само
Татко, Тој е и чувар на моралот. Тој е Законодавец. Тој
ги прогласува и ги спроведува Своите закони. Закон
кој не пропишува казни нема никаква сила.

Можеби би можело да се рече дека Татко полн со
љубов не би можел да си дозволи да ги казнува Своите
деца со оган сè додека ја има моќта да ги ослободи од
казната. Меѓутоа, Бог сепак, поради доброто на Своите
слуги и поради нивната сигурност, ќе ги казни прес -
тапниците. Бог не дејствува според човечки мерила.
Бог може да примени бесконечна праведност каква
човек нема право да примени кон своите ближни. На
Бога не би Му било угодно кога Ное би задавил некој од
подбивачите и галамџиите што го мачеле, но Бог си го
земал Себеси правото да го потопи целиот свет. Лот
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немал право да ги казни своите зетови, но Бог можел
врз нив да ги примени правилата на Својата строга
праведност.

Тогаш кој смее да каже дека Бог нема да го стори
она што Самиот рекол дека ќе го стори? (12MR стр. 207-
209; 10MR стр. 265)

Казните доаѓаат кога Бог ќе ја повлече
Својата заштита

Ми беше покажано дека Божјите судови не доаѓаат
непосредно од Господ врз луѓето, туку дека луѓето сами
се откажуваат од Неговата заштита. Тој ги предупредува,
ги укорува и им укажува на единствениот сигурен пат;
А ако оние кои биле предмет на Неговата особена грижа
сами изберат некој свој пат, независно од Божјиот Дух,
ако и покрај повторените предупредувања тргнат по свој
пат, тогаш Бог повеќе не бара од Своите ангели да ги
спречуваат одлучните напади на сатаната против нив.

Силата на сатаната е на дело и на море и на копно,
донесувајќи неволји и жалости, уништувајќи илјадници
и илјадници за да си обезбеди плен за себе. (14MR стр. 3)

Бог ќе се послужи со Своите непријатели за да ги каз -
ни оние што оделе по нивните погубни патишта и така
при донеле за погрешно претставување, погрешно оце -
нување и осрамотување на Божјата вистина. (PC стр. 136)

Божјиот Дух - напаѓан, отфрлуван и злоупотребуван
- веќе полека се повлекува од Земјата. И токму сразмерно
со брзината на повлекувањето на Божјиот Дух, сатаната
го извршува своето безмилосно дело на копно и на
море. (Мѕ 134)
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Безбожните ги пречекориле границите на своето вре -
ме на милоста. Божјиот Дух, на Кој толку упорно му се
спротивставуваа, конечно се повлече од нив. Лишени од
засолништето на божествената милост, тие немаат ни -
каква заштита од нападите на нечестивиот. (GC стр. 614)

Понекогаш и светите ангели се служат со
разурнувачки сили

Божјите судови му се заканиле на Ерихон. Тоа бил
утврден град. Меѓутоа, Војводата на војската Господова
Самиот слегол од Небото да ги поведе небесните чети
во напад на градот. Божјите ангели ги заземале масив -
ните ѕидини и ги собориле на земја. (3T стр. 264)

Под Божја управа ангелите се семоќни. Слушајќи ја
Христовата заповед, тие една ноќ ја уништиле асирската
војска од сто осумдесет и пет илјади луѓе. (DA стр. 700)

Оној ангел кој дошол од небесните дворови да го
ослободи Петар, за Ирод бил гласник на гнев и суд.
Ангелот го допрел Петар за да го разбуди од сон. Сосема
поинаков бил допирот со кој го соборил расипаниот
цар кога, извршувајќи ја пресудата на Семоќниот ја
фр лил во прав неговата гордост. Ирод умрел во тешки
душевни и телесни маки, чувствувајќи ја врз себе
жестината на Божјиот одмазднички суд. (AA стр. 152)

Еден единствен ангел ги убил сите египетски првенци
и ја исполнил земјата со плач. Кога Давид Го навредил
Бога попишувајќи го народот, еден ангел предизвикал
страшно уништување со кое тој грев бил казнет. Истата
разурнувачка сила, која ја покажале светите ангели
кога Бог им го заповедал тоа, ќе ја покажат и злите
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ангели кога Бог тоа ќе им го дозволи. Тие сили се веќе
подготвени и само чекаат божествена дозвола да
предизвикаат пустош на сите страни. (GC стр. 614)

Првите две зла

Кога Христос ќе ја заврши Својата посредничка
служба во светилиштето, ќе биде излеан неразводнетиот
гнев кој им е закана на оние што му се поклонуваат на
ѕверот и неговата икона и го примаат неговиот жиг
(Откровение 14,9.10). Злата што го погодиле Египет, кога
Бог се подготвувал да го ослободи Израилот, по крактер
биле слични на овие, навистина многу пострашни и
сеопфатни судови, кои ќе го погодат светот непосредно
пред конечното избавување на Божјиот народ. Опи -
шувајќи ги овие страшни казни, Јован пишува: „И се
појави лоша и лута рана на луѓето, кои ја имаа ознаката
на ѕверот и кои се поклонуваа на неговиот лик.“ И
морето „стана како крв од мртовец и умре секое живо
суштество во морето“ (Откровение 16,2.3). (GC стр. 627,628)

Зла ги погодуваа жителите на Земјата. Некои Го
обвинија и проколнуваа Бога. Други трчаа кај
припадниците на Божјиот народ и бараа да научат како
да ги избегнат Божјите судови. Но светите не можеа да
им помогнат. Веќе беше пролеана последната солза за
грешниците, упатена последната усрдна молитва,
понесен последниот товар, објавено последното
предупредување. (EW стр. 281)
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Трето зло

Видов дека четири ангели ќе ги задржуваат четирите
ветришта сè додека Исус не го заврши Своето дело во
светилиштето и дека тогаш ќе бидат излеани седумте
последни зла. Тие зла ќе ги разгневат безбожниците и
ќе ги подигнат против праведниците; Ќе помислат дека
ние сме виновни затоа што Божјите судови се излеани
врз нив и дека злата ќе престанат ако ја исчистат
Земјата од нас. Ќе биде издадена наредба да се убијат
светите, што ќе ги наведе сите да плачат дење и ноќе,
молејќи се за избавување. (EW стр. 36,37)

„И третиот ангел ја излеа својата чаша во реките и
во водните извори: и тие станаат крв.“ Иако овие зла се
толку страшни, Божјата строгост е сосема оправдана.
Божјиот ангел објаснува: „Праведен си Господи, Кој си,
и Кој си бил, зашто пресуди така; зашто тие ја пролеаа
крвта на светите и на пророците, и крв им даде да пијат,
тоа го заслужуваат!“ (Откровение 16,4-6) Осудувајќи го
Божјиот народ на смрт, тие вината за нивната крв ја
навлекле врз себе како да ја пролеале со сопствени
раце. (GC стр. 628)

Четврто зло

Во текот на следното зло сонцето добива моќ „да ги
гори луѓето со оган“ (Откровение 16,8,9). Еве како
пророците ја опишуваат состојбата на Земјата во тоа
страшно време: „Полето е запустено, земјата е ограбена.
Житото е ограбено, виното пропадна, маслото пресуши.“
„Секое полско дрво се исуши. Затоа радоста ја снема
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меѓу човечките синови.“ „Зрната се изгниени под грутките;
пусти се житниците...“ „Како воздивнува добитокот! Зди -
вени стада говеда скитаат, зашто им нема пасиште...
Зашто огнот ги спали пустинските пасишта...“ „И
храмските певици ќе ридаат во тој ден - говори Господ
Бог - ќе бидат многу трупови, ќе ги фрлаат насекаде,
молчејќи.“ (Јоил 1,10-12; 17-20; Амос 8,3)

Тие зла не се сеопшти, зашто инаку сите жители на
Земјата би биле истребени. Сепак, тоа ќе бидат нај -
страшните зла што некогаш ги погодиле смртните
суштества. (GC стр. 628,629)

Петто зло

Со победнички викот, потсмев и клетви, чети
злосторници се подготвуваат да скокнат на својот плен
но, ете, ненадејна, длабока темнина, потемна од ноќта,
се спушта на Земјата. Потоа се појавува виножито,
блескајќи од славата на Божјиот престол, и го премостува
небото како да сака да ги наткрили сите групи што се
собрале на молитва. Разгневеното мноштво одеднаш
застанува. Потсмешливите извици престануваат.
Жртвите на убиствениот гнев се заборавени. Со страшно
претчувство, грешниците го набљудуваат симболот на
Божјиот завет и сакаат да се заштитат од неговиот
неиздржлив сјај...

Токму на полноќ Бог ја открива Својата моќ да го
избави Својот народ. Сонцето се појавува, блескајќи во
полна светлина. Знаците и чудата бргу се менуваат
едно со друго. Безбожниците со ужас и стаписаност ја
набљудуваат глетката пред себе, додека праведниците
со свечена радост ги прифаќаат залозите на своето
избавување. (GC стр. 635,636)
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Божјиот закон се појавува на небото

Тогаш на небото се појавува рака која држи две
преклопени плочи. Пророкот вели: „Небесата ја обја -
вуваат Неговата праведност: Тој е Бог Судија!“ Овој свет
Закон, темелот на Божјата праведност, кој со громови
и оган бил објавен од Синај како водич низ животот,
сега им е покажан на луѓето како мерило по кое ќе се
суди. Раката ги разделува плочите така што прописите
на Декалогот се гледаат како врежани со пламено перо.
Зборовите се толку јасни што сите можат да ги читаат.
Сеќавањето се буди, темнината на суеверието и ереста
исчезнува од мислите и десетте куси, разбирливи и
авторитетни Божји зборови се појавуваат пред очите
на сите жители на Земјата.“ (GC стр. 639)

Загубените ги проколнуваат своите лажни пастири

Верниците на Црквата кои ја гледале светлината и
биле осведочени, но за спасението на својата душа се
потпреле на своите духовни пастири, ќе сфатат, во
денот Господов, дека ниту еден друг човек не може да
го плати откупот за нивните престапи. Ќе одекне страшен
викот: „Загубен сум, засекогаш загубен!“ Луѓето ќе
посакаат да ги растргнат на парчиња своите духовни
пастири кои им проповедале лаги и ја осудувале
вистината. (4ВС стр. 1157)

Сите заеднички ќе ги опсипуваат своите духовни
пастири со клетви. Неверните пастири им претскажувале
мили нешта: Ги наведувале да го отфрлат Божјиот
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закон и да ги прогонуваат оние кои сакале да го
почитуваат. Сега, во очајание, овие учители ги признаваат
своите измами пред целиот свет. Гнев го обзема
мноштвото кое возвикува: „Ние сме загубени, а вие ја
предизвикавте нашата пропаст!” Луѓето се свртуваат
против своите лажни пастири. Токму оние што некогаш
најмногу ги воздигнувале, сега најстрашно ги прокол -
ну ваат. Истите раце што некогаш ги овенчувале, сега
се подаваат да ги растргнат. Мечевите, кои биле напра -
вени да го убијат Божјиот народ, сега се подигаат да ги
уништат неговите непријатели. (GC стр. 655,656)

Тука гледаме дека Црквата - Господовото светилиште
- прва морала да ја почувствува тежината на Божјиот
гнев. Старешините (Езекиел 9,6), оние на кои Бог им
доверил голема светлина и кои биле поставени да бидат
чувари на духовните интереси на народот, ја изневериле
укажаната доверба. (5Т стр. 211)

Божјата реч го загубила секое влијание поради лаж -
ните пастири... Нивното дело наскоро ќе се урне врз нив.
И тогаш ќе се видат сцените опишани во осумна есеттата
глава од Откровението, кои го прикажуваат изле вањето
на Божјите судови врз таинствениот Вавилон. (Мѕ 60)

Шесто зло

Ѓаволските духови ќе ги обиколуваат земските
цареви и целиот свет за да ги утврдат во измамата и да
ги повикаат да се обединат со сатаната во неговата
последна битка со небесната власт. (GC стр. 624)

Божјиот Дух постепено се повлекува од светот. И
сатаната ги собира своите сили на злото и оди кај
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„царевите на целиот свет“ да ги собере под своето знаме
и да ги увежба за „војна во великиот ден на Бога
Семоќниот.“ (Откровение 16,14) По паѓањето во грев,
Адам и Ева биле голи, затоа што им била одземена
нивната облека на светлина и сигурност.

Светот ќе ги заборави Божјите совети и укори, како
што тоа го направиле и луѓето од времето на Ное и
жителите на Содом. Тие се разбудиле, размислувајќи
за своите беззаконички планови и изуми, но од небото
одеднаш паднал огнен дожд и ги проголтал сите
безбожници. „Исто така ќе биде во оној ден, кога ќе се
јави Човечкиот Син.“ (Лука 17,30) (14MR стр. 96,97)

Последна голема битка помеѓу доброто и злото

Две големи противнички сили ќе се судрат во послед -
ниот голем судир. На едната страна ќе биде Создателот
на Небото и Земјата. Сите што ќе се наоѓаат на Неговата
страна ќе го носат Неговиот знак. Тие ќе бидат послушни
на Неговите заповеди. Од другата страна ќе стои кнезот
на темнината, опколен со оние кои одбрале отпад и
бунт. (7ВС стр. 983)

Пред нас е страшна битка. Ние сме сè поблиску до
судирот што ќе се води во големиот ден на Бога Седржи -
телот. Она што до сега било задржувано, ќе биде
разврзано. Ангелот на милоста веќе ги склопува своите
крила, подготвувајќи се да слезе од престолот и да го
препушти светот на власта на сатаната. Поглаварствата
и властите на Земјата огорчено се бунат против
небесниот Бог. Полни се со омраза кон оние кои Му
служат на Бога и наскоро, многу скоро, ќе се разгори
последната голема битка помеѓу доброто и злото. Земјата
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ќе стане бојно поле - сцена на последниот судир и ко -
нечната победа. И тука, на ова место на кое сатаната
толку долго ги водел луѓето против Бога, бунтот ќе
биде засекогаш изгаснат. (RH 13.05.1902)

Битките што се водат помеѓу овие две војски се исто
толку стварни како и оние во кои учествуваат војските
на овој свет, само што од исходот на овој духовен судир
зависи вечната судбина на луѓето. (PK стр. 176)

Целиот свет ќе застане или на едната или на
другата страна

Целиот свет ќе се најде или на едната или на другата
страна. Ќе се води битката наречена Армагедон. Тој
ден не смее да нè фати на спиење. Треба да бидеме на -
полно будни и, како мудрите девојки, да имаме доволно
масло во садовите за своите светилки. Силата на Светиот
Дух треба да почива врз нас додека Војводата на војската
Господова стои на чело на небесните ангели и раководи
со битката. (3SM стр. 426)

Омразата на сатаната против доброто ќе доаѓа сè
повеќе до израз додека ги придвижува своите чети во
последниот напор да го доведе делото на бунт до
успешен крај. Секоја душа која не се предала потполно
на Бога и која не се ставила под Негова целосна заштита
ќе се соедини со сатаната против Небото и заедно со
него ќе појде во битка против Владетелот на вселената.
(TM стр. 465)

Наскоро сите жители на Земјата ќе се определат за
едната или за другата страна; Ќе застанат на страната
на небесната влада, или ќе бидат против неа. (7Т стр. 141)
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Седмо зло

Потребно е да го проучуваме излевањето на седмата
чаша (Откровение 16,17-21). Силите на злото нема да
попуштат без борба. Но, провидението треба да ја одигра
својата улога во судирот кој се вика Армагедон.

Кога Земјата ќе биде осветлена со славата на ангелите
од Откровение 18, религиозните елементи, и добрите и
лошите, ќе се разбудат од сонот и војските на живиот
Бог ќе тргнат во борба. (7BC стр. 983)

Битката која се вика Армагедон наскоро ќе започне.
Оној на Чија наметка е напишано Цар над Царевите и
Господар над Господарите ќе ги поведе Своите небесни
војски на бели коњи, облечени во чиста и бела свила
(Откровение 19,11-16). (7ВС стр. 982)

Целата Земја се подига и спушта како бранови на
морето. Нејзината површина се грчи. Како и самите
темели да попуштаат. Планински вериги потонуваат.
Населени острови исчезнуваат. Морските пристаништа,
кои станале слични на Содом по својата расипаност,
стануваат плен на разбеснетата водена стихија...
Најгордите градови на Земјата паѓаат во прав.
Господските палати, во кои најпознатите луѓе на светот
го вложувале своето богатство за да се прослават, се
распаѓаат пред нивните очи. Ѕидовите на темниците се
уриваат и Божјиот народ, затворен поради својата вера,
бива ослободен. (GC стр. 637)
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11
Седумте последни зла и праведниците

(Време на голема неволја, втор дел)

Времето на големата неволја отпочнува по истекот
на времето на милоста

Кога Христос ќе ја заврши Својата посредничка
служба во полза на човекот, ќе започне времето на го -
лемата неволја. Случајот на секоја душа тогаш веќе ќе
биде одлучен. А крвта на помирувањето нема да стои
на располагање за да го измие грешникот од гревот.
Кога Исус ќе го напушти Своето место на посредник за
човекот пред Бога, ќе биде дадена сериозна изјава: „Кој
врши неправда, нека врши уште неправда; и кој е нечист,
нека се онесчистува уште; и кој е праведен нека врши
уште правда; и кој е свет, нека се осветува уште!“ (Откро -
вение 22,11) и тогаш Божјиот Дух, Кој ги задржувал
настаните, ќе биде повлечен од Земјата. (РР стр. 201)

Божјиот народ се подготвил за тешките времиња
што му претстојат

Кога ќе заврши објавувањето на веста на третиот
ангел, милоста веќе нема да се заложува за грешните

138 Последните настани



жители на оваа Земја. Божјиот народ тогаш ќе ја заврши
својата работа. Веќе го примил „позниот дожд” или
„освежувањето од лицето Господово” и ќе биде подготвен
за тешките времиња што го очекуваат.

Ангелите брзаат натаму наваму по Небото. Ангелот
кој се вратил од Земјата објавува дека го завршил своето
дело; Светот бил изложен на последната проба и сите
оние кои се покажале верни на божествените прописи
го примиле „печатот на живиот Бог”. Тогаш Исус ја завр -
шува Својата посредничка служба во небесното све -
тилиште... Христос го извршил помирувањето за Сво јот
народ и ги избришал нивните гревови. Бројот на Неговите
слуги се пополнил; „Царството и величеството и власта
под сето Небо” треба да им се предадат на наслед ниците
на спасението, а Христос да завладее како Цар над
царевите и Господар над господарите. (GC стр. 613,614)

Незамисливо тешки времиња

Времето на неволји и страв што е пред нас ќе бара
вера која може да издржи замор, одложување и глад -
вера која нема да се поколеба иако ќе биде изложена
на тешки искушенија...

„Жалосно време какво што немало” наскоро ќе
настапи и ќе ни биде потребно искуство кое сега го
немаме и кое мнозина пропуштаат да го стекнат. Често
се случува да ја преувеличуваме неволјата додека ја
очекуваме, но тоа не може да се рече за кризата која е
пред нас. И најживата фантазија не може да ја замисли
тежината на тоа искушение. (GC стр. 621, 622)

Кога Исус ќе ја напушти Светињата над светињите,
Неговиот Дух, Кој го задржувал злото, ќе се повлече од
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владетелите и од народот. Тие ќе бидат препуштени на
власта на злите ангели. И тогаш, според советите на
сатаната и под негово раководство, ќе бидат донесени
закони кои, кога времето не би било кратко, никого не
би оставиле во живот. (1Т стр. 204)

Мнозина ќе појдат на починка пред времето на
големата неволја

Не секогаш е добро да бараме безусловно излеку -
вање... Бог знае дали оние за кои молитвите се упатуваат
ќе бидат во состојба да ги издржат неволјите и пробите
што ќе дојдат на нив доколку останат живи. Тој од
почетокот го знае крајот. Мнозина ќе бидат земени на
починка пред страшните искушенија кои во времето
на неволја ќе го снајдат нашиот свет. (CH стр. 375)

Господ често ми велеше дека многу малечки ќе
бидат земени на починка пред време на неволјата. Ние
повторно ќе ги видиме нашите деца. Ќе ги сретнеме и
ќе ги препознаеме во небесните дворови. (2SM стр. 259)

Целта на сатаната е да ги уништи сите што ја
празнуваат Саботата

Големиот измамник вели... „Наша основна грижа е
да ја замолкнеме сектата на оние што ја почитуваат
Саботата... Ние конечно ќе прогласиме закон да се
истребат сите кои нема да се покорат на нашиот
авторитет.“ (TM стр. 472,473)

Сатаната има намера да направи тие да се избришат
од Земјата за да не биде оспорувана неговата превласт
на Земјата. (TM стр. 37)
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Црквата на остатокот ќе биде изложена на големи
неволји и искушенија. Оние што ќе ги држат Божјите
заповеди и ќе ја имаат верата Исусова ќе го почув ству -
ваат гневот на змевот и неговите следбеници. Сатаната
ги смета луѓето во светот за свои слуги. Тој постигнал
контрола над отпаднатите цркви; Но сега се појавува
мала чета која се спротивставува на неговата превласт.
Кога би успеал да ги избрише од Земјата, неговата
победа би била потполна. И како што влијаел врз незна -
божечките народи да го уништуваат Израилот, така во
блиска иднина ќе ги придвижи безбожните сили на
Земјата да го уништат Божјиот народ. (9Т стр. 231)

Докази што се наведуваат против Божјиот народ

Видов дека четири ангели ќе ги задржуваат четирите
ветришта сè додека Исус не го заврши Своето дело во
светилиштето, а тогаш ќе бидат излеани седумте
последни зла. Тие зла ќе ги разгневат безбожниците и
ќе ги подигнат против праведниците; Ќе помислат дека
ние сме виновни што Божјите судови се излеани врз
нив и дека злата ќе престанат ако ја исчистат Земјата
од нас. (EW стр. 36)

Кога ангелот на милоста ќе ги склопи своите крила
и ќе замине, сатаната конечно ќе може да ги направи
злата што веќе одамна сакал да ги направи. Бури и лу -
њи, војни и крвопролевања - тој ужива во тоа и така ја
прибира својата жетва. Тој толку совршено ќе ги заведува
луѓето што тие ќе изјавуваат дека тие катастрофи се
последица од непочитување на првиот ден во седмицата.
Од проповедалните на познатите цркви ќе одекнуваат
зборови дека светот е казнет затоа што неделата не се
почитува онака како што би требало. (RH 17.09.1901)
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Ќе се зборува дека малцинството кое се спротивста -
вува на институцијата на Црквата и на законот на
државата не смее повеќе да се поднесува; Дека е подобро
да страда малцинството отколку цели народи да влетаат
во неволји и беззаконие. Со истата причина пред де -
ветнаесет векови се послужиле против Христа „управи -
телите на народот“... таа причина ќе делува уверливо.
(GC стр. 615)

Смрт за сите кои не ја почитуваат неделата

Издадена е наредба да се убијат светите и таа ги
наведе и дење и ноќе да се молат за избавување. (EW
стр. 36,37)

Како што Навуходоносор, царот на Вавилон, издал
наредба да бидат убиени сите кои нема да паднат да се
поклонат пред неговиот лик, така ќе биде објавен
проглас со затвор и смрт да се казнуваат сите кои не ја
почитуваат институцијата на неделата... сите внимателно
да ја прочитаат тринаесеттата глава од Откровението,
затоа што таа се однесува за секој човек, и мал и голем.
(14MR стр. 91)

Наскоро за Божјиот народ ќе настапи време на
неволја. И тогаш ќе биде издадена наредба дека оние
што ја почитуваат Господовата Сабота не можат ниту
да купуваат ниту да продаваат. Ќе им се закануваат со
казни, дури и со смрт, ако не го почитуваат првиот ден
во седмицата како ден за одмор. (HP стр. 344)

Земските сили, здружени во борбата против Божјите
заповеди, ќе издадат наредба дека „сите - мали и големи,
богати и сиромашни, слободни и робови“ (Откровение
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13,16) мораат да им се покорат на обичаите на Црквата
и да го празнуваат лажниот ден за одмор. Сите што ќе
се спротивстават на тоа ќе бидат казнети со граѓански
казни, а на крајот ќе биде објавено дека заслужуваат и
смрт. (GC стр. 604)

Гневот на луѓето особено ќе се насочи против оние
кои го празнуваат денот за одмор според четвртата
заповед и конечно ќе биде издаден сеопшт проглас
дека заслужуваат смрт. (PK стр. 512)

Смртната пресуда слична на онаа што ја издал
Асвир

Прогласот што конечно ќе биде издаден против
остатокот од Божјиот народ ќе биде многу сличен со
прогласот што Асвир го издал против Евреите. Денес
непријателите на вистинската Црква во малата чета
која ја почитува заповедта за денот за одмор го гледаат
Мардохеј пред вратата. Почитувањето што Божјиот
народ му го укажува на Божјиот закон е постојан укор
за оние што го отфрлиле стравот Господов и го газат
неговиот ден за одмор. (PK стр. 605)

Видов дека водечките луѓе на Земјата се советуваат
и дека сатаната и неговите ангели се вработени околу
нив. Видов списи, чии преписи беа испратени во
различни делови од Земјата, со наредба дека светите,
доколку не се откажат од својата чудна вера, доколку
не ја отфрлат Саботата и не го прифатат првиот ден во
седмицата, по извесно време може да ги убие секој што
ќе сака. (EW стр. 282,283)

Ако Божјиот народ има доверба во Бога и ако со
вера се потпре врз Неговата сила, сатанските стапици
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ќе бидат уништени исто така славно како што биле
уништени и во времето на Мардохеј. (ST 22.02.1910)

Бог ќе го одбрани Остатокот

„Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез кој ги
штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на
страдање какво немаше откако се луѓето па до тоа
време. Во тоа време ќе се спаси Твојот народ - сите кои
ќе се најдат запишани во Книгата.“ (Даниел 12,1) Кога
ќе дојде времето на неволјата, секој случај веќе ќе биде
решен; Нема веќе време на милост, нема веќе сомилост
кон непокајаните. Печатот на живиот Бог веќе е ставен
на Неговиот народ.

Тој мал остаток, без сила самиот да се брани во
борбата на живот и смрт со земските сили со кои
управуваат четите на змевот, ќе Му ја довери својата
одбрана на Бога. Највисоките земски власти ќе издадат
наредба дека и Остатокот мора да му се поклони на
ѕверот и да го прими неговиот жиг, инаку ќе биде казнет
со прогонства и смрт. Бог нека му помогне на Својот
народ денес, бидејќи што би можел тој да стори сега, во
тој страшен судир, без божествената помош! (5Т стр.
212, 213)

Божјиот народ ги напушта градовите;
мнозина се затворени

Бидејќи наредбата, која многу владетели на
христијански земји ја издале против оние што ги држат
Божјите заповеди, ќе им ја ускрати заштитата на власта
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и ќе ги предаде во рацете на оние кои го сакаат нивното
уништување, припадниците на Божјиот народ ќе
избегаат од градовите и селата, ќе се здружуваат во
групи и ќе живеат на најпустите и најосамени места.
Мнозина ќе најдат прибежиште во заклонот на
планините... Но, многу припадници од сите народи и
раси, угледни и беззначајни, богати и сиромаси, црни и
бели, ќе бидат фрлени во најнеправедно и најсвирепо
ропство. Божјите миленици ќе минуваат тешки денови
во пранги, зад затворски решетки, осудени на смрт,
некои навидум оставени да умрат од глад во темните и
одвратни зандани. (GC стр. 626)

Иако со сеопшта наредба било одредено времето
кога треба да се убијат оние што ги држат Божјите
заповеди, нивните непријатели во некои случаеви ќе
се обидат пред време да им го одземат животот. Меѓутоа,
никој нема да може да помине покрај моќните чувари
кои стојат околу секоја верна душа. Некои ќе бидат
нападнати додека бегаат од градовите и селата, но
мечевите кренати против нив ќе се кршат како трски и
ќе паѓаат на земја. Други ќе ги одбранат ангели во лик
на војници. (GC стр. 631)

Припадниците на Божјиот народ во тоа време нема
сите да бидат на исто место. Тие ќе бидат поделени во
групи и ќе се наоѓаат во сите краишта на Земјата. И ќе
бидат искушувани поединечно, а не во групи. Секој ќе
мора сам да помине низ проба. (4BC стр. 1143)

Верата на секој поединечен верник во Црквата ќе
биде испитана како да тој е единствената личност на
светот. (7BC стр. 983)
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Куќите и земјата ќе станат бесполезни

Куќите и земјата нема да им бидат од полза на
светите во време на неволја, бидејќи тогаш ќе мораат
да бегаат од разјареното мноштво. Се разбира дека
нема да можат ниту да го продадат својот имот за да го
унапредат делото на вистината за ова време...

Видов дека има некои кои го задржуваат својот имот
и не прашуваат што им е должност пред Господа. На
таквите Бог нема ни да им покаже што се очекува од нив,
туку ќе им допушти да задржат сè што спечалиле. Меѓутоа,
во времето на неволји имотот ќе се испречи пред нив
како планина подготвена да ги затрупа. Тие ќе се обидуваат
да го продадат, но нема да можат... Но, да сакале да бидат
поучени, Бог во време на потреба ќе им покажел кога да
продадат и колку да продадат. (EW стр. 56, 57)

Сега е веќе премногу доцна да се припиваме кон
своите земски добра. Наскоро непотребните куќи и
имоти веќе никому нема да му користат бидејќи
Господовото проклетство сè потешко ќе ја притиска
Земјата. Повикот одекнува: „Продајте го својот имот и
дајте го како милостина!“ (Лука 12,33). Таа порака мора
верно да се објавува - да се вреже во срцата на
слушателите - дека Божјиот имот мора да Му се врати
Нему во вид на прилог за унапредување на Неговото
дело на Земјата. (16MR стр. 348)

Како во времето на Јакововите маки

Конечно ќе биде издаден декрет против оние кои го
празнуваат денот за одмор според четвртата заповед,
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одбележувајќи ги како луѓе што заслужуваат најтешка
казна и дозволувајќи секому, по одреден рок, да ги
убие. Римокатолицизмот на Стариот свет и отпаднатиот
протестантизам на Новиот ќе заземат ист став кон оние
кои ги почитуваат сите божествени прописи. Божјиот
народ тогаш ќе падне во неволји и опасности кои
пророкот ги опишува како време на Јакововите маки.
(GC стр. 615,616)

На човечкото око ќе му се чини дека припадниците
на Божјиот народ наскоро ќе мораат со крв да го потврдат
своето сведоштво, како и мачениците пред нив. И тие
самите ќе се исплашат дека Господ ги оставил да паднат
од раката на нивните непријатели. Тоа ќе биде време
на ужасна агонија. И дење и ноќе ќе Го преколнуваат
Бога да ги избави... Како и Јаков, сите ќе се борат со
Бога. Нивните бледи лица ќе ја одразуваат нивната
внатрешна борба. Сепак, тие нема да престануваат да
упатуваат најусрдни молитви кон небото. (GC стр. 630)

Искуството на Јаков во текот на таа ноќ на борба и
страв претставува борба низ која Божјиот народ ќе
мора да помине непосредно пред второто Христово
доаѓање. Пророкот Еремија, гледајќи го тоа време во
видение, вели: „Слушам крик и ужас, а тоа е стравотија,
а не мир... Зошто се сите лица изобличени и побледени?
Леле, зашто е голем овој ден, сличен нему не бил! Време
на неволја за Јакова, но ќе се избави од неа.“ (Еремија
30,5-7) (PP стр. 201)

Праведните немаат скриени престапи

Кога Божјиот народ во време на неволјата, додека
се бори со трепетот и стравот, би морал да се сеќава и
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на своите непризнаени гревови, би бил надвладеан;
Очајот би ја поткопал неговата вера и не би имал
храброст да Му се обрати на Бога и да бара избавување.
Меѓутоа, иако е длабоко свесен за својата недостојност,
тој нема никакви непризнаени престапи што би можел
да ги изнесе. Неговите гревови се испратени на суд и
веќе избришани; Така што веќе не може ниту да се
сети на нив. (GC стр. 620)

Божјиот народ... е длабоко свесен за своите недоста -
тоци и додека размислува за својот живот, неговата
надеж не се гаси. Меѓутоа, сеќавајќи се на големината
на Божјата милост и на своето искрено покајание, ќе се
потпре на ветувањата што Христос им ги дал на бес -
помошните грешници кои се кајат. Неговата вера нема
да ослабне ако неговите молитви не бидат веднаш вос -
ли шени. Тој ќе се потпре на Божјата сила, како што
Јаков се потпрел на ангелот. Молитвата на неговата
душа ќе гласи: „Не те пуштам додека не ме благословиш!“
(PP стр. 202)

Светите нема да го загубат животот

Бог нема да дозволи злите да ги убијат оние што
очекуваат вознесение и не сакаат да им се поклонат на
наредбите на ѕверот ниту да го примат неговиот жиг.
Видов дека сатаната и сите негови зли ангели, и сите
кои Го мразат Бога, би биле многу задоволни кога би
им било дозволено да ги убијат светите. О, колку
победоносно би се чувствувало неговото сатанско
величество кога во последната завршна борба би добил
власт над оние кои веќе толку долго чекаат да Го видат
Оној кого Го љубат! Оние кои се подбивале со помислата
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дека светите ќе бидат земени на Небо ќе мораат да
гледаат како Бог се грижи за Својот народ и како славно
го избавува. (EW стр. 284)

Божјиот народ нема да биде поштеден од страдања;
Но, иако ќе биде прогонуван и малтретиран, иако ќе
мора да трпи немаштија, иако нема да има доволно
храна, нема да биде оставен да пропадне. (GC стр. 629)

Кога крвта на Христовите верни сведоци би била
пролеана во тоа време, не би станала, како некогаш
крвта на мачениците, семе кое би донело жетва за
Господа. (GC стр. 634)

Бог ќе се погрижи

Господ неколку пати ми покажа дека не е во
согласност со Библијата да создаваме било какви залихи
поради подмирувањето на своите телесни потреби во
време на неволја. Видов дека храната, што светите би
ја сокриле кај себе или во полето во време на неволја,
кога мечот, гладот и болеста ќе пустошат со земјата, од
нив би ја одземале рацете на насилниците и дека
туѓинци би ги пожнеале нивните полиња.

Тоа ќе биде време кога целосно ќе се потпираме на
Бога и кога Тој ќе нè храни. Видов дека Тој ќе ни обезбеди
леб и вода, дека нема да бидеме скудни ниту ќе трпиме
глад, зашто Бог е во состојба да ни постави софра и во
пустина. Кога тоа би било неопходно, Тој би испратил
гаврани да нè хранат, како што го хранеле Илија, или
би пуштил мана од небото, како што сторил за
Израелците. (EW стр. 56)

Видов дека пред нас е време на неволја, кога сериозна
потреба ќе го натера Божјиот народ да живее на леб и
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вода... во време на неволја никој нема да работи со
своите раце. Неволјите ќе бидат од духовна природа и
Бог ќе се грижи за храната. (Мѕ 2)

Време на неволја е непосредно пред нас и тогаш, по -
ради крајна немаштија, од Божјиот народ ќе се бара да
си ускрати многу нешта и да јаде само колку да го
одржи голиот живот. Бог ќе нè подготви за тоа време.
Во тоа страшно време нашата потреба ќе биде можност
за Бога да ни ја подари Својата сила, да го зајакне и
одржи Својот народ. (1Т стр. 206)

Леб и вода, тоа е сè што му е ветено на Божјиот на -
род во време на неволјата. (SR стр. 129)

Во време на неволјата, непосредно пред Христовото
доаѓање, праведните ќе бидат сочувани со помош на
небесните ангели. (PP стр. 256)

Без посредник, но во постојана врска со Христа

Христос го извршил помирувањето за Својот народ
и ги избришал неговите гревови. Бројот на Неговите
слуги е пополнет...

Кога Тој ќе го напушти светилиштето, темница ќе
ги покрие жителите на Земјата. Во тоа страшно време
праведните ќе мораат да живеат пред лицето на светиот
Бог без посредник. (GC стр. 613,614)

Ќе го заборави ли Господ Својот народ во тоа тешко
време?... Иако непријателите можат да ги фрлат во
затвор, ѕидовите на ќелиите не можат да ја прекинат
врската помеѓу нивните души и Христа. Оној Кој ја
познава секоја нивна слабост, Кој е запознаен со секое
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нивно искушение, е повисок од сите земски сили; Затоа
ангелите ќе доаѓаат во нивните осаменички ќелии и ќе
им донесуваат светлина и мир од Небото. Затворот ќе
стане како палата, бидејќи во него ќе живеат богати со
вера, темните ѕидови ќе бидат осветлени со небесна
светлина како кога Павле и Сила на полноќ се молеле и
пееле благодарствени песни во ќелијата во Филипи.
(GC стр. 630,633)

Никој не е во состојба да го опише искуството на
Божјиот народ кој ќе живее на Земјата во времето кога
небесната слава ќе се измеша со повторувањето на
прогонствата од минатото. Тие ќе чекорат во светлината
што блеска од Божјиот престол. Со помош на ангелите
ќе се одржува постојана врска помеѓу небото и Земјата...

Среде времето на неволја кое доаѓа - неволја каква
што немаше откако постојат народите па до тогаш -
Божјиот избран народ ќе остане непоколеблив. Сатаната
и неговите војски нема да можат да го уништат, бидејќи
ќе го штитат ангели кои се полни со сила. (9Т стр. 16,17)

Божјиот народ нема да има никакви грешни желби

Сега, додека нашиот голем Поглавар свештенички
го извршува помирувањето за нас, треба да се трудиме
да бидеме совршени во Христа. Дури ни во мислите,
нашиот Спасител не можел да биде наведен да попушти
пред силата на искушението. Во човечките срца сатаната
наоѓа некоја точка што може да ја искористи како свое
упориште; Се негува по некоја грешна желба со чија
помош неговите искушенија добиваат сила. Меѓутоа,
Христос за Себе рекол: „зашто доаѓа кнезот на овој свет;
тој нема ништо во мене!“ (Јован 14,30) Во Божјиот Син
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сатаната не можел да пронајде ништо што би му
помогнало да извојува победа. Христос ги држел
заповедите на Својот Отец и во него немало грев кој
сатаната би можел да го претвори во своја предност.
Тоа е состојбата во која мораат да се најдат оние што
сакаат да опстанат во време на неволјата. (GC стр. 623)

Продолжува битката против самиот себе

Сè додека сатаната владее, ние ќе мораме да се
откажуваме од себеси, да ги победуваме вкоренетите
гревови; сè додека трае животот, нема да има починка,
нема да има состојба која би можела да нè наведе да
кажеме: „потполно достигнав!“ Посветувањето е после -
дица на послушноста во текот на целиот живот. (AA
стр. 560,561)

Мораме да водиме постојана битка против својот
телесен ум; Во тоа мора да ни помага Божјата милост
со своето влијание кое ќе нè облагороди, кое нашиот
ум ќе го привлече кон она што е горе, кое ќе го навикне
да размислува за она што е чисто и свето. (2Т стр. 479)

Ние во своите мисли можеме да си создадеме некој
нереален свет или да замислуваме некоја идеална Црква
во која искушенијата на сатаната веќе нема да нè
наведуваат на зло; Но, совршенството ќе постои само
во нашата фантазија. (RH 08.08.1893)

Кога човечките суштества ќе добијат посветено тело,
нема да останат на Земјата, туку ќе бидат земени на
Небо. Иако гревовите им се простени веќе во овој живот,
нивните последици сеуште не се потполно отстранети.
Дури при Своето доаѓање Христос „ќе го преобрази
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нашето унижено тело, според дејствието на Неговата
сила“ (Филипјаните 3,21). (2SM стр. 33)

Сто четириесет и четири илјади

„И пееја нова песна пред престолот“ песна која никој
не можел да ја научи освен сто четириесет и четирите
илјади. Тоа е песната на Мојсеј и на Јагнето - песна на
избавувањето. Никој освен сто четириесет и четирите
илјади не може да ја научи таа песна, затоа што тоа е
песната на нивното искуство - искуство кое ниту една
друга група никогаш не го имала. „Тие одат по Јагнето
каде и да оди.“ Тие се пренесени од Земјата, помеѓу жи -
вите, и вброени во „првенците на Бога и на Јагнето“
(Откровение 15,2.3; 14,1-5). „Тоа се оние, кои доаѓаат од
голема неволја“ (Откровение 7,14); Тие поминале низ
време на неволја каква што немало откако постојат
народите па до тогаш; Тие го издржале стравот во
времето на Јакововите маки; Тие опстанале без посред -
ник во текот на конечното излевање на Госпо довите
судови. (GC стр. 648,649)

Не е по Божја волја тоа што тие се судираат околу пра -
шања кои нема да им донесат никаква духовна полза,
како што е прашањето: Кој ќе ги сочинува сто четириесет
и четирите илјади? Тоа, оние кои се Божји избраници,
без сомнение ќе го знаат за кусо време. (1SM стр. 174)

Божјиот народ избавен

Четите на сатаната и безбожните луѓе ќе ги опколат
ликувајќи, бидејќи ќе се чини дека им е пресечена
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секоја отстапница. Меѓутоа, среде таа бучна, победоносна
веселба ќе одекне татнеж и повторно татнеж како нај -
голема грмотевица. Небото е темно, а го осветлува един -
ствено блескава светлина и страшна божествена слава
додека Бог проговара од Своето свето престоју валиште.

Темелите на земјата се тресат, градбите се нишаат
и паѓаат со силен тресок. Морето е зовриено како вода
во котел и целата Земја е страшно разбранувана. Правед -
ниците не се веќе робови и тие со пријатен, свечен
шепот се обраќаат едни на други: „Ние сме слободни.
Тоа беше Божјиот глас!“ (1Т стр. 353,354)

Кога заштитата на човечките закони ќе им биде
ускратена на оние што го почитуваат Божјиот закон, во
разни земји истовремено ќе бидат организирани
движења за нивно уништување. Кога времето означено
во декретот ќе наближи, луѓето ќе почнат да се дого -
вараат како да ја истребат омразената секта. Ќе биде
одлучено една ноќ да се зададе одлучувачкиот удар,
кој засекогаш ќе го замолкне гласот на раздор и укор.

Божјиот народ - некои во затворски ќелии, некои
сокриени во оддалечените сокровишта по шумите и
планините - и натаму ја бара Божјата заштита, додека
на сите страни група вооружени луѓе, подбуцнувани од
четите на злите ангели, се подготвуваат за своето
смртоносно дело... Со победоносна вика, подбивање и
клетви четите злосторници се подготвуваат да тргнат
на својот плен, но, ете, длабока темнина, потемна од
ноќта, ја обвиткала земјата...

Токму на полноќ Бог ја покажува Својата сила за да
го ослободи Својот народ... Среде разјареното небо се
гледа блескав простор со неопишана слава од каде
допира Божјиот глас како звук на многу води, велејќи:
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„Се сврши!“ (Откровение 16,17) Тој глас ги потресува и
небото и земјата...

Господските палати, во кои најпознатите луѓе на
светот го вложувале своето богатство за да се прослават,
се распаѓаат пред нивните очи. Ѕидовите на ќелиите се
уриваат и Божјиот народ, кој бил затворен поради
својата вера, сега е слободен. (GC стр. 635-637)
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12
Христовото доаѓање

Седмо зло и посебно воскресение

Настанува страшен земјотрес, „каков никогаш не
бил, откако се луѓето на Земјата; таков земјотрес, толку
силен“ (Откровение 16,17.18). Се чини дека небото се
отвора и повторно се затвора, како славата од Божјиот
престол да заблескала за миг. Планините се тресат како
трска на ветерот, а остри камења се тркалаат на сите
страни... Целата Земја се подига и спушта како бранови
во морето. Нејзината површина пука. Како и самите
нејзини темели да попуштаат. Планински вериги
потонуваат. Населени острови исчезнуваат. Морските
пристаништа, слични на Содом по својата расипаност,
стануваат плен на разјарената водена стихија... Големи
камења за градба, секое „како глава“, го извршуваат
своето разурнувачко дело (Откровение 16,19.21)...

Гробови се отвораат и „мнозина од оние кои спијат
во правот земски: стануваат едни за вечен живот, а
други за вечен срам и прекор“ (Даниел 12,2). Сите кои
умреле со вера во веста на третиот ангел излегуваат од
своите гробови преобразени да го слушнат Божјиот
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завет на мир со оние кои го држеле Неговиот закон. „И
оние што Го прободоа“ (Откровение 1,7), оние што се
подбивале на Христовите предсмртни маки, што Го
исмевале, и најогорчените противници на Неговата
вистина и Неговиот народ, стануваат да Го видат во
целата Негова слава, да ја видат честа што им се укажува
на верните и послушните. (GC стр. 636,637)

Бог го објавува времето на Христовото доаѓање

Темни, тешки облаци надоаѓаа и меѓусебно се суди -
раа. Атмосферата се отвораше и повторно се затвораше.
И тогаш низ отворениот простор можевме да го видиме
Орион, од каде доаѓаше Божјиот глас. (EW стр. 41)

Наскоро го слушнавме Божјиот глас како глас на
многу води, кој ни го објави денот и часот на Христовото
доаѓање. Живите свети, 144 000 на број, го препознаа и
разбраа гласот, додека безбожните мислеа дека тоа
бил гром или земјотрес. (EW стр. 15)

Објавувајќи го денот и часот на Исусовото доаѓање
и вечниот завет со Својот народ, Господ изговори една
реченица, а потоа застана, додека зборовите одекнуваа
низ Земјата. Божјиот Израел стоеше, со очите вперени
кон небото, ги слушаше зборовите кои доаѓаа од
Господовите усни и одекнуваа по Земјата како удари
на најсилен гром. Мигот беше мошне свечен. На крајот
на секоја реченица, светите извикуваа: „Слава! Алилуја!“
Нивните лица беа осветлени од славата Божја и блескаа
како лицето на Мојсеј кога се вратил од Синај.
Безбожните не можеа да ги гледаат поради таа слава.
И кога вечниот благослов беше изречен над оние кои
Го почитувале Бога празнувајќи го Неговиот ден за
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одмор, се слушна силен извик на победа над ѕверот и
неговата икона. (EW стр. 285,286)

Немам ни најмалку сознанија за денот и часот кои
ги најави Божјиот глас. Слушнав кога беше најавен
часот, но воопшто не се сеќавам на објавеното време по
видението. Сликите, така возбудливи и сериозни што
ниту еден јазик не може точно да ги опише, се нижеа
пред моите очи. Сето тоа за мене беше жива стварност,
бидејќи веднаш потоа се појави и голем бел облак на
кој седеше Синот Човечки. (1SM стр. 76)

Ужасот на загубените

Кога Земјата ќе се ниша како пијан човек, кога
небото ќе трепери, кога ќе дојде големиот ден Господов,
кој ќе може да опстане? Со страв и ужас, треперејќи со
целото тело, тие гледаат нешто од што најмногу би
сакале да избегаат, но не можат. „Ене, иде на облаците
и ќе Го види секое око!“ (Откровение 1,7) Загубените и
упатуваат вџашени повици на глувата природа - нивниот
бог; гори и карпи „паднете врз нас, и сокријте нè од
лицето на Оној Кој седи на престолот!“ (Откровение
6,16) (TMK стр. 356)

Кога Божјиот глас ќе го ослободи од ропство Неговиот
народ, дури тогаш оние кои во големата борба на
животот загубиле сè потполно ќе се освестат... Сè што
печалеле во текот на целиот живот пропаднало во еден
миг. Богатите плачат зашто се уништени нивните
прекрасни палати, зашто е расеано нивното злато и
сребро... Безбожните се полни со жалење, не затоа што
грешеле запоставувајќи Го Бога и своите ближни, туку
затоа што Бог победил. Тие плачат затоа што исходот е
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таков каков што е, но не се кајат поради својата
расипаност. (GC стр. 654)

Исус доаѓа во сила и слава

Наскоро на исток се појавува мал црн облак, двојно
помал од човечка тупаница. Тој облак Го опкружува
Спасителот и оддалеку изгледа како да е обвиткан со
темнина. Божјиот народ знае дека тоа е доаѓањето на
Синот Човечки. Во свечена тишина сите набљудуваат
како Тој приоѓа сè поблиску до Земјата, станувајќи сè
посветол и пославен, сè додека не се претвори во голем
бел облак, во чија основа е слава слична на оган што
голта, а над него виножитото на заветот. Исус доаѓа
како моќен победник...

Пеејќи небесни химни, светите ангели - непрегледно,
неброено мноштво, Го следат на Неговиот пат. Небесниот
свод изгледа како да е полн со блескави суштества -
„десет илјади по десет илјади, и илјада илјади“. Ниедно
човечко перо не е во состојба да ја опише таа глетка,
ниеден смртен ум не е во состојба да го сфати нејзиниот
сјај...

Царот над царевите се спушта на облак, облечен во
огнен пламен. Небото се свиткува како книга, Земјата
трепери пред Него и секоја планина и секој остров се
помрднуваат од своето место. (GC стр. 640-642)

Реакцијата на оние што Го прободоа

Оние што имале најистакната улога во Христовото
отфрлање и распнување сега излегуваат да Го видат
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„како што е“; и оние што Го отфрлиле Христа стануваат
и ги гледаат светите прославени; Токму во тој миг
светите се преобразуваат во еден миг, одеднаш, и се
креваат во пресрет на својот Господ на облаците. Истите
оние што му ставиле скерлетен плашт врз плеќите и
трнлива круна на главата и оние што ги заковале
клиновите во Неговите раце и нозе, Го гледаат и плачат.
(9MR стр. 252)

Се сеќаваат како ја презирале Неговата љубов и ја
злоупотребувале Неговата милост. Размислуваат за тоа
како Варава, убиец и разбојник, бил избран наместо
Него, како Исус бил крунисан со трње, камшикуван и
распнат, како во миговите на Неговата агонија на крстот
свештениците и властодршците Го исмевале, велејќи:
„Нека слезе сега од крстот и ќе Му поверуваме! Другите
ги спаси, а Самиот Себе не може да се спаси!“ (Матеј
27,42) Сите навреди и пакости, упатени на Христа, сите
страдања, нанесени на Неговите ученици, ќе бидат исто
толку јасни во нивното сеќавање како и тогаш кога тие
сатански дела биле направени. Гласот што толку често
го слушале додека ги повикувал и убедувал, сега
повторно ќе одекнува во нивните уши. Секој звук на
нежно повикување и сега ќе одѕвонува во нивните уши
исто така јасно како и во времето кога Спасителот
зборувал во синагогите и на улиците. Тогаш и оние
„што Го прободоа“ ќе ги повикуваат карпите и камењата
да паднат врз нив да ги сокријат од лицето на Оној Кој
седи на престолот и од гневот на Јагнето. (Letter 131)

Ти што спиеш разбуди се и стани!

Облаците почнаа да се повлекуваат; Слично на
книжен свиток кој се свиткува се покажа блескавиот,
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јасен знак на Синот Човечки. Божјите деца знаеја што
значи тој знак. Се слушнаа звуци на музика и додека
облакот се приближуваше, гробовите се отвораа и
мртвите стануваа. (9MR стр. 251,252)

„Не чудете се на тоа, зашто доаѓа час во кој 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 зло, ќе воскреснат за осудување.“ (Јован
5,28.29) Тој глас наскоро ќе одекне низ сите држави на
смртта и секој свет, кој почива во Исуса, ќе стане и ќе ја
напушти својата темница. (Мѕ стр. 137)

Скапоцените мртви од Адам па сè до последниот
посветен човек што ќе умре, ќе го слушнат гласот на
Божјиот Син и ќе излезат од гробот во бесмртен живот.
(DA стр. 606)

Среде тресењето на земјата, блесокот на молњите и
трескотот на громовите, гласот на Синот Божји ги
повикува заспаните праведници. Тој ги гледа гробовите
на светите и потоа, подигнувајќи ги рацете кон небото,
извикува: „Разбудете се, разбудете се вие што спиете
во правот и станете!“ По целата дожина и широчина на
Земјата мртвите ќе го слушнат овој глас и оние што ќе
го слушнат ќе оживеат. И целата Земја ќе одекнува од
чекорите на бескрајната војска од секој народ и секое
племе, колено и јазик. Тие излегуваат од темнината на
смртта, облечени во славата на бесмртноста и
извикуваат: „Смрт, каде ти е осилото? Гробу, каде ти е
победата?“ (1. Коринтјаните 15,55) И живите праведници
и воскреснатите свети ги соединуваат своите гласови
во долг, радосен, победнички восклик. (GC стр. 644)

161Елен Г. Вајт



Од пештери, јами и темници

Во планинските утврдувања, во пештерите и во ја -
мите на земјата, Спасителот ја открива Својата присут -
ност и Својата слава.

Уште малку, мошне малку, и ќе дојде Оној што треба
да дојде; Тој нема да се колеба. Неговите очи како огнен
пламен продираат во цврсто затворените зандани, ги
изведуваат сокриените свети, бидејќи нивните имиња
се запишани во книгата на Јагнето. Очите на Спасителот
се над нас, околу нас, ја забележуваат секоја тешкотија,
ја забележуваат секоја опасност и нема место каде
Неговите очи не можат да допрат, нема жалост и
страдање на Неговиот народ кои Христовото сочувство
не може да ги ублажи...

Божјото дете прво ќе биде обземено со страв кога
ќе Го здогледа величеството на Исуса Христа. Ќе помисли
дека не може да живее во Неговата света присутност.
Но, како и на Јован, ќе му биде упатена пораката: „Не
плаши се!“ Исус ја ставил Својата десница врз Јован и
го подигнал од земјата на која лежел. Тој ќе го стори
тоа и со оние кои Му се верни и кои Му веруваат. (TMK
стр. 360,261)

Наследниците Божји дојдоа од поткровја, од колиби,
од зандани, од клади, од пустини, од пештери во земјата,
од морските длабочини. (GC стр. 650)

Од океанските длабочини, рудници и планини

Кога Христос ќе дојде да ги собере оние што Му
биле верни, ќе одекне последната труба и ќе се слушне
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по целата Земја, од врвовите на највисоките планини
до најниските засолништа во најдлабоките рудници.
Умрените праведни ќе го слушнат гласот на последната
труба и ќе излезат од своите гробови да се облечат во
бесмртност и сретнат со својот Господ. (7BC стр. 909)

Со задоволство размислувам за воскресението на
праведниците кои ќе дојдат од сите краишта на светот,
од планинските пештери, од зандани, од јами во земјата,
од морските длабочини. Никој нема да биде заборавен.
Сите ќе го слушнат неговиот глас. Ќе излезат победнички,
торжествено. (Letter 113)

Какви сцени ќе се одигруваат на овие планини и
брегови (во Швајцарија) кога Исус, Давателот на животот,
ќе ги повика мртвите да станат! Тие ќе излезат од
пештери, од зандани, од длабоките врутоци во кои
лежеле нивните тела. (Letter 97)

Безбожниците ќе бидат убиени

Во дивиот судир на распалени страсти и во страшното
излевање на Божјиот непомешан гнев паѓаат безбожните
жители на Земјата - свештеници, властодршци и народ,
богати и сиромаси, угледни и презрени. „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; ќе останат како гној по земјата.“
(Еремија 25,33)

При Христовото доаѓање безбожните ќе бидат
истребени од лицето на целата Земја - запалени од
здивот на Неговата уста и уништени од сјајот на Неговото
доаѓање. Христос го води Својот народ во Божјиот град
и Земјата останува без нејзините жители. (GC стр. 657)
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За гревот, каде и да се најде, „Бог наш е оган што
гори“. Во сите што ќе се покорат на Неговата сила,
Божјиот Дух ќе го изгори гревот. Но, ако луѓето цврсто
се држат за гревот, тие ќе се поистоветат со него. Тогаш
Божјата слава која го уништува гревот, мора да ги
уништи и нив. (DA стр. 107)

Славата на Неговата појава која за праведниците е
живот, за злите ќе биде оган што гори. (DA стр. 600)

Уништувањето на безбожните е дело на милост

Зарем оние чии срца се исполнети со омраза кон
Бога, кон вистината и светоста, би можеле да им се
придружат на небесните жители и заедно со нив да
пеат песни на благодарност? Зарем би можеле да ја
поднесат славата на Бога и на Јагнето? Не, не; Години
на времето на милоста им беа ставени на располагање
да изградат карактер за Небото; Но тие никогаш не се
потрудиле да ја засакаат непорочноста; Никогаш не го
научиле јазикот на Небото, а сега веќе станало премногу
доцна. Животот исполнет со бунт против Бога ги
направил неплодни за Небото. Тие не би можеле да ги
поднесат чистотата, светоста и мирот на Небото; Божјата
слава би им била како оган што изгорува. Би копнееле
да избегаат од тоа свето место. Одвај би чекале
уништување за да можат да се сокријат од лицето на
Оној Кој умрел за да ги откупи. Судбината на безбожните
е запечатена со нивна одлука. Нивното исклучување
од Небото е доброволно, што се однесува до нив, а
праведно и сомилосно, што се однесува до Бога. (GC
542,543)
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Одиме дома!

Живите праведници се преобразени „одеднаш, во
еден миг“. Тие се прославени на Божјиот глас; Сега
станале бесмртни и заедно со воскреснатите свети
земени на облаците „во пресрет на Господа на небото“.
Ангелите ги собираат Неговите избрани „од четирите
ветра, од крајот до крајот на небото”. Ангелите ги носат
малите деца во прегратките на мајките. Пријателите
кои смртта толку долго ги разделила сега се соединети
за веќе никогаш да не се разделат и со радосни песни
заедно се качуваат кон Божјиот град. (GC стр. 745)

Сите заедно влеговме во облак и седум дена се
качувавме кон стакленото море. (EW стр. 16)

И додека колата се искачуваше кон Небото, тркалата
пееа: „Свет!” И крилјата, додека се движеа: „Свет!” И
колоната свети ангели околу облакот: „Свет, свет, свет
е Господ Бог Седржителот!” И светите на облакот
извикуваа: „Слава! Алилуја!” (EW стр. 35)

О, колку ќе биде славно кога ќе Го видиме Исус и
кога ќе бидеме дочекани како Негови откупеници! Веќе
долго чекаме, но нашата надеж не смее да ослабне!
Кога само би можеле да Го видиме Царот во сета Негова
убавина, би биле засекогаш благословени. Ми се чини
дека морам гласно да воскликнам: „Одиме дома!” (8Т
стр. 253)

Ангелите пеат дека Христос победил

Во тој ден откупените ќе одблеснуваат со славата
на Отецот и Синот. Ангелите, удирајќи во своите златни
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харфи, ќе Го поздрават Царот и трофеите на Неговата
победа - оние кои се испрани и избелени во крвта на
Јагнето. Песната на победата ќе одекнува, исполнувајќи
го целото Небо. Христос победи. Тој влегува во небесните
дворови, следен од откупените, кои сведочат дека
Неговата мисија на страдања и жртва не била залудна.
(9Т стр. 285,286)

Со неискажана љубов Исус ги поздравува Своите
верни и ги повикува да влезат во радоста на нивниот
Господ. Спасителот се радува што во Своето царство на
слава ги гледа оние кои се спасени благодарение на
Неговата агонија и Неговото понижување. (GC стр. 647)

Тогаш во успехот на Своето дело, Христос ќе ја прими
наградата за Својот труд. Во тоа големо мноштво, кое
никој не може да го изброи, кое е непорочно и радосно
стои „пред Неговата слава“ (Јуда 24), Оној чија крв нè
откупила и чиј живот нè поучувал, „заради страдањата
на Својата душа ќе види светлина и ќе се насити“. (Исаија
53,11) (Ed стр. 309)

Светите добиваат круни и харфи

На стакленото море стоеја 144 000 формирајќи
совршен четириаголник. Некои од нив имаа многу сјајни
круни, додека круните на другите не беа толку сјајни.
Некои круни беа полни со ѕвезди, додека на другите ги
имаше само по неколку. Но, сите беа совршено задоволни
со своите круни. (EW стр. 16,17)

Круните на животот ќе бидат повеќе или помалку
сјајни, ќе блескаат со мноштво ѕвезди, или ќе имаат
само по неколку скапоцени камчиња, во согласност со
нашите дела. (6BC стр. 1105)
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Сите круни на спасените на Небото ќе имаат барем
по една ѕвезда. Ако влезете во Небото, тоа ќе значи
дека барем една душа се нашла во дворовите на славата
благодарение на вашето посредување. (ЅТ 06.06.1892)

Пред влегувањето во Божјиот Град, Спасителот на
Своите следбеници им дели обележја на победата и им
ги дава знаците на нивното царско достоинство.
Блескавите редови се поставени во вид на четириаголник
околу својот Цар... На главите на победниците Самиот
Исус со Својата десна рака става круни на славата... Во
сите раце се победнички палми и сјајни харфи. И тогаш,
на знак на ангелот заповедник, секоја рака со умешни
потези удира во жиците, измамувајќи прекрасни звуци,
богати и мелодични акорди... Пред четите откупени
стои светиот град. Исус широко ги отвора бисерните
врати и народот кој ја одржал верата почнува да влегува.
(GC стр. 645,646)
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13
Наследството на светите

Дар од Господа*

Христос, само Христос и Неговата праведност, ќе ни
обезбедат пропусница за Небото. (Letter 65)

Гордото срце се стреми да го заслужи спасението;
Но нашето право на Небото и нашата подобност за него
се темелат на Христовата правда. (DA стр. 300)

За да можеме да станеме членови на небесното се меј -
ство, Тој станал член на земското семејство. (DA стр. 638)

Подобро од правото на најотмените палати на Земјата
е правото на становите што Господ отишол да ги
подготви. И подобри од сите зборови на земска пофалба
ќе бидат зборовите што Спасителот ќе им ги упати на
Своите верни слуги: „Дојдете, благословени од Мојот
Татко, и примете го во наследство Царството, кое ви е
приготвено од создавањето на светот!“ (Матеј 25,34)
(COL стр. 374)
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* Елен Вајт имала можност да ги види новото Небо и новата Земја. Нејзе таа небесна
стварност ѝ била прикажана во облик кој им одговара на човечките можности на сфаќање.
Поради ограниченоста на нашиот човечки јазик и можностите за изразување, ние не
можеме да кажеме како навистина изгледа опишаната небесна стварност; „Зашто, сега
гледаме како во огледало - нејасно; но тогаш: лице в лице; Сега знам делумно, но тогаш ќе
сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат.“ (1. Коринтјаните 13,12)



Зошто треба да мислиме на светот што ќе дојде

Исус го отворил Небото за нашиот поглед и ни ја
претставил неговата слава за вечноста да не исчезне
од нашите мисли. (ST 04.04.1895)

Ако пред очите ја имаме небесната стварност, тогаш
и нашите мисли ќе се занимаваат со Божјото присуство.
Тоа ќе ни стане заштита од продорот на непријателот;
Ќе ни даде сила и сигурност, ќе ни ја воздигне душата
над секој страв. Вдишувајќи ја атмосферата на Небото,
нема да можеме да вдишуваме загаден воздух -
маларијата на овој свет...

Исус доаѓа да ни укаже на предимствата на Небото
и прекрасната слика на небесната стварност, така што
нашите мисли да се занимаваат со убавините на Небото
и галериите на нашите сеќавања да се украсат со слики
на небесни и вечни сцени...

Големиот Учител им овозможил на луѓето поглед во
идниот свет. Тој го ставил, заедно со неговите при влеч -
ности, во дострелот на нашиот поглед... Кога би можел
да ги врзе нашите мисли за идниот живот и неговите
благослови, кога би можел да нè наведе да го споредиме
со минливите грижи на овој свет, длабоката разлика би
станала кристално јасна во нашиот ум, би влијаела врз
нашето срце и душата, врз целото битие. (OHC стр. 285,286)

Поттик за христијаните

Не би можеле да се замислат посилни мотиви ни
помоќни средства; Извонредни благослови што ги
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донесува праведното однесување, задоволства на Небото,
друштво на ангелите, поврзаност и љубов со Бога и
Неговиот Син, воздигнување и развивање на сите наши
способности во текот на целата вечност - зарем тоа не е
доволно силен поттик и доволно охрабрување своето
срце од љубов да го ставиме во служба на нашиот
Создател и Откупител? (SC стр. 21,22)

Ако Го сретнеме Исус во мир и бидеме спасени, вечно
спасени, ќе бидеме најсреќни од сите созданија. О, да се
биде дома, каде нема безбожници да нè мачат и каде
изморените конечно го наоѓаат својот мир! (Letter 113)

Сакам да набљудувам сè што е убаво во природата
и на овој свет. Мислам дека би била совршено задоволна
со оваа Земја, опкружена со добрата што Бог ги создал,
кога сето тоа не би било извалкано со проклетството
на гревот. Меѓутоа, ние треба да ги добиеме новото
Небо и новата Земја! Јован тоа го видел во свето видение
и рекол: „И чув силен глас од Небото, велејќи; ‘еве го
Божјиот шатор меѓу луѓето; и Тој ќе живее со нив, и тие
ќе бидат Негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив!”
(Откровение 21,3). О, каква блажена надеж, какви славни
изгледи! (Letter 62)

Вистинско и опипливо место

Каков извор на радост за учениците во сознанието
дека имаат таков Пријател на Небото, Пријател Кој се
моли за нив! Со видливото Христово вознесение се
сменија сите нивни погледи за Небото, сите нивни
размислувања станаа поинакви. Порано нивните мисли
се занимаваа со Небото како подрачје кое е неограничено
со простор, населено со нематеријални духови. Сега
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Небото било поврзано со мислите за Исус, Кого Го сакале
и почитувале повеќе од сите други, со Кого разговарале
и патувале, Кого Го допирале, дури и по воскресението...

Небото веќе никогаш нема да може да личи на некој
неодреден, неразбирлив простор, исполнет со недопир -
ливи духови. Тие сега го набљудувале како свој иден
дом, каде нивниот сакан Спасител подготвува станови
за нив. (3SP стр. 262)

Стравот дека нашето идно наследство не изгледа
премногу материјално навел мнозина духовно да ги
толкуваат токму оние вистини кои нè поттикнуваат да
му приоѓаме како на свој дом. Христос им рекол на
учениците дека заминува да им подготви дом во куќата
на Својот Отец. (GC стр. 674,674)

На обновената Земја спасените ќе ги имаат истите
интереси и задоволства што ги усреќувале Адам и Ева
на почетокот. Ќе живеат со едемски живот, живот во
градина и поле. (PK стр. 730,731)

Неопишана слава

Ја видов ненадминливата убавина и слава на Исуса
Христа. Неговото лице беше посјајно од пладневното
сонце, Неговата облека побела од најбелото бело. Како
би можела... да ти ја опишам славата на Небото и
прекрасните ангели, кои пеат и свират на своите харфи
од десет жици! (Letter 3)

Не сум во состојба да ги опишам прекрасните слики
што ги видов таму. О, кога би можела да зборувам на
ханански јазик, дури тогаш би можела да кажам по
нешто за славата на подобриот свет! (EW стр. 19)
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Јазикот е потполно немоќен во својот обид да го
опише Небото. Кога сликата се појави пред моите очи,
онемев од стаписаност. Понесена од ненадминливиот
сјај и совршената слава, го спуштив перото и воскликнав:
„О, каква љубов! Каква бескрајна љубов!“ Ни
највозвишениот јазик не е во состојба да ја опише
славата на Небото или бескрајните длабочини на љубовта
на Спасителот. (EW стр. 289)

Човечкиот јазик е неспособен да ја опише наградата
на праведните. Тоа ќе им биде можно само на оние кои
ќе ја видат. Ниту еден ограничен ум не може да ја
разбере славата на Божјиот рај. (GC стр. 675)

Кога само еднаш би го виделе небесниот Град,
никогаш повеќе не би посакале да се вратиме на Земјата.
(ST 08.04.1889)

Потоци, ритчиња и дрвја

Тука го видовме дрвото на животот и Божјиот
престол. Од престолот течеше чистата река на водата
на животот, а од двете страни на реката растеше стеблото
на дрвото, но и од другата страна на реката беше
стеблото на дрвото, двете од чисто, проѕирно злато.
Прво мислев дека сум видела две дрвја. Погледнав
повторно и видов дека при врвот се соединуваат во
едно дрво. Според тоа, тоа беше дрвото на животот од
двете страни на реката на животот. Неговите гранки се
свиткуваа до местото на кое стоевме, а плодовите беа
прекрасни; Се чинеше дека се од злато измешано со
сребро. (EW стр. 17)

Таму се потоците кои вечно жуборкаат, бистри како
кристал, а на нивните брегови разнишани дрвја кои ги
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фрлаат своите сенки на патеките подготвени за
откупените на Господа. Таму просторните рамнини се
претвораат во прекрасни ритчиња и Божјите планини
ги издигаат своите величествени врвови. И на тие
спокојни рамнини, покрај тие живи води, Божјиот народ,
кој толку долго бил патник и придојден, ќе го најде
својот дом. (GC стр. 675)

Цвеќе, овошје и животни

Видов друго поле полно со секакви цвеќиња и
воскликнав: „Ова никогаш нема да свене!” Потоа видов
поле со висока трева, со прекрасен изглед. Таа беше
живо зелена, со златни и сребрени преливи, додека
гордо се лелееше во слава на Царот Исус. Потоа влеговме
во поле преполно со сите видови животни - лавови,
јагниња, леопарди, волци кои живееја во совршена
слога. Поминавме низ нивните редови и тие мирољубиво
нè следеа.

Потоа влеговме во шума, но не во темна шума какви
што се овдешните; Не, не, туку во светла и над сè
величествена; Гранките на дрвјата се нишаа таму-ваму,
а ние извикавме: „Ние спокојно ќе престојуваме во
пустиња и ќе спиеме во шума!“ Поминавме низ шумата,
патувајќи кон гората Сион...

На ридот се наоѓаше прекрасен храм... Секакви дрвја
беа посадени околу храмот за да го разубават местото:
Шимшир, бор, ела, палма, мирта, калинка, а и смоквата
се свиткуваше под товарот на своите рани плодови -
сето тоа правеше местото да изгледа уште повозвишено...

Видов и маса од чисто сребро; Беше долга многу
километри, но нашите очи можеа да ја догледаат. Видов
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плодови од дрвото на животот, мана, бадеми, смокви,
калинки, грозје и секакво друго овошје. Го замолив
Исус да ми дозволи да јадам од тоа овошје. (ЕW 18,19)

Животната сила на вечната младост

Сите излегоа од своите гробови со иста височина
како кога слегле во гробот. Адам, кој стои среде
воскреснатото мноштво, со величествен раст и
достоинствен изглед, сепак е нешто понизок од Синот
Божји. Тој впечатливо се разликува од луѓето од
последните генерации; И по тоа се гледа колку човечкиот
род се изродил, се изопачил. Но, сите стануваат во
свежина и животна сила на вечната младост... Пристапот
кон дрвото на животот во вратениот Едем ќе им
овозможи на откупените да израснат до полната
височина на припадниците на човечкиот род во нивната
првична слава. (GC стр. 644,645)

Ако Адам, при создавањето, не добил дваесет пати
повеќе животна сила од луѓето од денешно време,
човечкиот род, земајќи ја предвид неговата сегашна
навика да ги крши природните закони, веќе одамна би
изумрел. (3T стр. 138)

Никој нема да се изморува ниту да сака починка.
Никому нема да му здодее да ја извршува Божјата волја
или да го слави Неговото име. Секогаш ќе ја чувствуваме
свежината на утрото и таа никогаш нема да престанува...
Стекнувањето знаење нема да го заморува умот ниту
да ја исцрпува силата. (GC стр. 676,677)

Небото ќе биде полно со здравје. (ЗТ стр. 172)
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Среќата е сигурна

Одговарајќи на нивните прашања Исус го подигнал
превезот од идниот живот. „При вокресението“, рекол
Тој, „ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку ќе бидат
како ангели Божји на небото!“ (DA стр. 605)

Денес има луѓе кои го изразуваат своето верување
дека на новата Земја ќе има склопување бракови и
раѓања, но оние кои веруваат во Писмото не можат да
ги прифатат таквите учења. Доктрината дека на новата
Земја ќе се раѓаат деца не е дел од „најсигурната пророчка
Реч“ (2. Петрово 1,19).

Би било дрско да се впуштаме во претпоставки и
теории за она што Бог не ни го објавил во Својата Реч.
Ние не смееме да се занимаваме со нагаѓања за нашата
идна состојба. (1SM стр. 172,173)

Оние што работат за Бога не треба да го поминуваат
своето време во нагаѓање за тоа какви околности ќе
владеат на новата Земја. Дрскост е да се впуштаме во
претпоставки и теории за она што Господ не ни го
открил. Тој сторил сè што е потребно за нашата среќа
во идниот живот и ние не смееме да нагаѓаме какви се
Неговите планови со нас. Не смееме ниту да ги спо -
редуваме околностите на идниот живот со окол нос -
тите од сегашниот. (GW стр. 314)

Спасените ќе ги сочуваат својата личност и ликот

Исусовото воскресение било слика на конечното
вос кресение за сите кои починале во Него. Ликот на
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вос креснатиот Спасител, Неговото однесување, Неговиот
говор, сето тоа им било познато на учениците. Како
што Исус станал од мртвите, така и оние што спијат во
Него повторно ќе станат. Ние ќе ги знаеме своите при -
јатели онака како што учениците Го познавале Исус.
Тие можат да бидат изобличени, болни или унакажани
во овоземскиот живот, но ќе станат во совршено здравје
и убавина; Сепак во прославеното тело совршено ќе се
сочува особеноста на нивната личност. (DA стр. 804)

Истиот облик ќе излезе од гробот, но ќе биде слободен
од секоја болест и недостаток. Ќе продолжи да живее,
покажувајќи ги истите индивидуални карактеристики,
така што пријателот ќе може да го препознае пријателот.
(6BC стр. 1093)

Таму ќе знаеме како што сме познати. Таму љубовта
и сочувството, кои Бог ги всадил во душата, ќе го најдат
својот најдобар и најубав израз. (Ed стр. 306)

Румени лица и облека од светлина

Кога излегол од рацете на својот Создател, Адам
имал многу благороден раст и прекрасна градба. Бил
два пати повисок од луѓето што денес живеат на Земјата
и мошне складен. Сè на него било совршено и привлечно.
Неговото лице не било ниту бело ниту жолтеникаво,
туку румено, блескаво од здравје. Ева не била висока
како Адам. Нејзината глава допирала нешто над неговите
раменици. И таа била благородна по изглед - со совршена
градба и многу убава. (ЗSG стр. 34)

Безгрешната двојка не носела никаква вештачка об -
лека; Ги покривала наметка од светлина и слава, слична
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на онаа што ја носат ангелите. Сè додека биле послушни
на Бога, ги обвиткувала таа света облека. (PP стр. 45)

Радост поради средбата со своето семејство на
Небото

Видовме колона ангели од двете страни на вратата
и додека влегувавме, Исус рече: „Влезете, благословени
од Мојот Татко, да го примите царството приготвено за
вас од создавањето на светот!“ Тука Тој ве повикува да
учествувате во Неговата радост, а каква е таа радост?
Тоа е радост што го гледа трудот на вашата душа,
татковци. Тоа е радост што гледа дека вашите напори
се наградени, мајки. Тука се вашите деца, а круните на
животот се на нивните глави. (CG стр. 567,568)

Најголемиот Божји дар е Христос, чиј живот е наш,
жртвуван заради нас. Тој умрел за нас и станал за нас,
за и ние да можеме да излеземе од нашите гробови и
да им се придружиме на небесните ангели, да се сретнеме
со своите сакани и да ги препознаеме нивните лица;
Сличноста со Христа не го уништила нивниот лик, туку
го преобразила во Неговото славно обличје. Сите
откупени, врзани со цврсти семејни врски, тука ќе се
препознаваат едни со други. (3SM стр. 316)
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Спасение на бебињата и слабоумните

Кога малите бебиња ќе излезат бесмртни од своите
правливи постели, веднаш ќе одлетаат во прегратките
на своите мајки. Тие ќе се сретнат за никогаш повеќе
да не се разделат. Меѓутоа, мнозина малечки тука
немаат мајки. Ние залудно ќе ги чекаме восхитените
победнички песни на нивните мајки. Затоа, ангелите
ќе ги земат малечките без мајки и ќе ги поведат кон
дрвото на животот. (2SM стр. 260)

Некои прашуваа дали малите деца, дури и на верните
родители, треба да бидат спасени, бидејќи не поминале
низ проба на карактерот; Знаеме дека сите мораат да
бидат испробани и нивниот карактер да биде испитан.
Се поставувало прашањето: „Како малите деца би
можеле да поминат низ таа проба и да бидат испитани?“
Јас одговарам дека верата на верните родители ги
покрива и децата исто онака како што Божјата осуда
се однесувала на првенците на Египјаните...

Не можеме да кажеме дали сите деца на неверни
родители ќе бидат спасени, бидејќи Бог не ни ги открил
Своите намери во тој поглед. Затоа е најдобро реша -
вањето на тоа прашање да Му го препуштиме на Бога и
да се занимаваме со она што Тој јасно ни го открил во
Својата Реч. (3SM стр. 313-315)

Наградата на верните мајки

Кога судот ќе започне и книгите ќе се отворат, кога
големиот Судија ќе го изрече Своето: „Добро, добри и
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верни слуго!“, кога круните на бесмртната слава ќе
бидат ставени врз главите на победниците, мнозина,
пред очите на целата насобрана вселена, ќе ги подигнат
своите круни, ќе покажат на своите мајки и ќе речат:
„Со милоста Божја, таа го направи од мене тоа што сум
сега. Нејзините упатства, нејзините молитви, ми го до -
несоа благословот на вечното спасение!” (MYP стр. 330)

Божјите ангели ќе ги сочуваат за вечност имињата
на мајките чии напори ги задобиле нивните деца за
Исуса Христа. (CG стр. 568)

Наградата на оние кои задобиле души за Христа

Кога откупените ќе стојат пред Бога, многу скапоцени
души ќе се јават кога ќе бидат прозвани некои имиња и
ќе речат дека благодарение на нивните верни, трпеливи
напори, молитви и сериозни наговарања, побарале при -
бе жиште во Христа; На тој начин, оние кои во овој свет
соработувале со Христа ќе ја примат својата награда.
(8Т стр. 196, 197)

Кога вратите на оној величествен Град во височините
ќе се придвижат на своите блескави шарки и кога
народите што ја одржале вистината ќе влегуваат, на
нивните глави ќе бидат ставени круни на славата, а
тие честа и славата и величеството ќе Му ги припишат
на Бога. И во таа пригода некои ќе дојдат кај вас и ќе
речат: „Да не беа зборовите што љубезно ми ги упативте,
да не беа вашите солзи, и молитви, и усрдни напори, јас
никогаш немаше да Го видам Царот во Неговата
убавина!” Каква награда! Колку се безначајни човечките
пофалби во овој земски, минлив живот кога ќе се
споредат со бескрајно големата награда што ги очекува
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верните во идниот, вечен живот! (Words of Encouragement
to Self-Supporting Workers, Ph 113, 16)

Нашиот карактер останува непроменет

Ако сакате да бидете праведник на Небото, прво
морате да станете праведник на Земјата. Карактерните
особини што ги покажувате додека сте живи нема да
се сменат по смртта или воскресението. Вие ќе излезете
од гробот со истите особини што сте ги покажувале во
својот дом или во друштвото. Исус нема да менува ка -
рак тери при Своето доаѓање. Тоа дело на преобразување
мора да се изврши сега. Со својот секојдневен живот
ние ја одредуваме својата вечна судбина. Карактерните
мани мораме да ги препознаеме и со Христова милост
да ги победиме сега. Ние мораме да изградиме складен
карактер додека сме сеуште тука, додека сеуште трае
времето на милоста, за да можеме да се подготвиме за
небесните станови. (13MR стр. 82)

Спокојната и пријатна атмосфера на Небото

Мирот и хармонијата во небесните дворови не смеат
да бидат пореметени со присуството на некој што е
груб или нељубезен. (8Т стр. 140)

На Небото сè е благородно и возвишено. Сите се
трудат да ги задоволат интересите на другите и да ги
направат среќни. Никој не се обидува да гледа само на
себе или да се грижи само за себеси. Најголема радост
на сите свети суштества е да уживаат во радоста и
среќата на оние кои живеат околу нив. (2Т стр. 239)
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Ми се чинеше дека се најдов на место каде владее
сеопшт мир, каде никогаш нема да се разгорат бурните
земски судири - на Небото, во царството на праведноста
во кое се собрани сите свети, чисти и благословени,
десет илјади по десет илјади и илјада илјади, и сите
живеат и чекорат во среќно, чисто пријателство, фалејќи
Го Бога и Јагнето Кое седи на престолот.

Нивните гласови се во совршена хармонија. Тие
никогаш не се ожалостиле едни со други. Кнезовите на
Небото, раководителите на тоа моќно царство, се
натпреваруваат само во она што е добро, се трудат да
ги направат другите среќни и радосни. Таму најголемиот
најмалку се истакнува себеси, а најмалиот е најголем
во својата благодарност и богатството на љубовта.

Таму нема мрачни заблуди да го замаглат разумот.
Вистината и знаењето, јасно, моќно и совршено, го
протерале секое двоумење и ни трага од сомнеж не ја
фрла својата темна сенка врз неговите среќни жители.
Никакви гласови на расправии не го нарушуваат
слаткиот и совршен мир на Небото. Неговите жители
не знаат за тага, ни жалост, ни солзи. Се е во совршен
склад, во совршен ред и во совршен сјај...

Небото е дом каде сочувството живее во секое срце,
се изразува во секој поглед. Тука владее љубовта.

Нема елементи на неслога, нема несогласувања ни
судири, ни војување со зборови. ( 9MR стр. 104,105)

Нема искушение и нема грев

Никакво дрво на познавање на доброто и злото нема
да дава можност за искушение. Таму нема никаков
искушувач, никаква можност за зло. (Ed стр. 302)
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Слушнав победоносни извици на ангели и откупени
свети, кои одекнуваа како десет илјади музички ин -
струменти, затоа што веќе го нема сатаната да ги мачи
и искушува и затоа што жителите на другите светови
се ослободени од неговото присуство и неговите
искушенија. (SR стр. 416)

Врска со Отецот и Синот

Божјиот народ има предимство да одржува постојана
врска со Отецот и Синот... ние ќе Го гледаме лице в
лице, без превез кој би ни го затскривал погледот. (GC
стр. 676, 677)

Ние засекогаш ќе живееме со него и ќе уживаме во
светлината на Неговото мило лице. Моето срце забрзано
чука од радост кога ќе се сетам на тоа! (HP стр. 352)

Небото е таму каде што е Христос. Небото не би
било небо за оние кои Го љубат кога Христос не би бил
таму. (Мѕ 41)

Помеѓу Бога и воскреснатите праведници ќе постои
блиска и нежна врска. (DA, стр. 606)

Ставајќи ги пред нозете на Откупителот круните
што Тој ги ставил на нашите глави, удирајќи во своите
златни харфи, ние целото Небо ќе го исполниме со
благодарност за Оној Кој седи на престолот. (8Т стр. 254)

Ако во текот на овој живот бидат верни на Бога, тие
конечно „ќе Го гледаат Неговото лице, и Неговото име
ќе биде на нивните чела“ (Откровение 22,4). А во што е
среќата на Небото, ако не во тоа да го гледаме Неговото
лице? Која поголема радост би можела да му падне во
дел на грешникот спасен со Христовата милост отколку
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да гледа во лицето Божјо и Него да Го запознае како
свој Отец? (8Т стр. 268)

Дружење со ангелите и верните од сите векови

Секоја спасена душа ќе дознае каква служба во неј -
зиниот живот извршувале ангелите. Како ли ќе биде
тоа кога таа ќе разговара со ангелот кој бил нејзин
чувар од нејзините најрани денови; Со ангелот кој бдеел
над нејзините чекори и ја засолнувал нејзината глава
во денот на опасност; Со ангелот кој бил со неа во
долината на смртната сенка, кој го обележил местото
на нејзината починка и кој прв ќе ја поздрави во утрото
на воскресението - кога ќе ја дознае историјата на
божественото мешање во животот на поединецот,
историјата на дејствување на целото Небо во сè што е
направено за човечкиот род! (Ed стр. 305)

Никогаш нема да дознаеме од кои опасности, видливи
и невидливи, сме биле сочувани со посредство на анге -
лите, сè додека во светлината на вечноста не ги согледаме
Божјите провиденија. (DA стр. 240)

Љубовта и сочувството кои Бог ни ги всадил во
душата, таму ќе најдат најдобра и најубава примена.
Чистата врска со светите суштества, складниот социјален
живот со блажените ангели и верните од сите генерации
кои ги испрале своите облеки и ги избелиле во крвта
на Јагнето, светите врски кои ги соединуваат „секој род
на небесата и на земјата“ (Ефесјаните 3,15 - сето тоа
придонесува за непоматената среќа на откупените. (GC
стр. 677)
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Сведочење на безгрешните суштества

„Синот Човечки не дојде да Му служат, туку да
служи“ (Матеј 20,28). Она што го правел тука, Христос
го прави и горе, а нашата награда за работата со Него
во овој свет ќе биде поголема сила и повозвишено пре -
димство со Него да работиме и во светот што ќе дојде.
„Вие сте мои сведоци, вели Господ, и Јас сум Бог.“ (Исаија
43,12) Тоа ќе бидеме во вечноста.

Зошто било дозволено големата борба да трае со
векови? Зошто сатаната не престанал да постои штом
се побунил? Тоа било за вселената да може да се увери
дека Бог постапува праведно со злото; За гревот да
може да биде засекогаш осуден. Во планот на спасението
постојат височини и длабочини кои ни самата вечност
нема да ги истражи, чуда во кои и ангелите сакаат да
ѕирнат. Само откупените, помеѓу сите создадени суш -
тества, стекнале лично искуство со гревот; Тие работеле
со Христа и, повеќе и од самите ангели, ја запознале
заедницата на Неговите маки; Зарем тие немаат што да
кажат за науката на спасението - нешто што би им би ло
од полза и на безгрешните суштества? (Ed стр. 308)

Прославување на Бога со богати, мелодични звуци

Таму ќе има музика и песна, таква музика и песна
каква освен во виденијата што Бог ги дал, ниту едно
смртно уво не слушнало ниту ум замислил...

Песната што ќе ја пеат спасените - песната на нивното
искуство - ќе ја објавува Божјата слава: „Големи се и
прекрасни Твоите дела Господи Боже, Седржителу!
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Праведни и вистински се Твоите патишта - Цару на
народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не
ќе го прослави Твоето име? Зашто само Ти си свет.”
(Откровение 15,3.4) (Ed стр. 307-309)

Постои само еден ангел кој секогаш води, кој прв
удира во харфата и прв дава тон, а потоа сите се
придружуваат кон богатата, совршена музика на Небото.
Таа не може да се опише. Тоа е небесна, божествена
мелодија. (1Т стр. 146)

Не како човек на болката, туку како славен и побед -
нички Цар ќе стои на Маслинската гора, додека евреј -
ските извици - Алилуја, ќе се мешаат со незнабожечките
- Осана, а гласовите на спасените како моќни војски ќе
се слеат во воскликот: Крунисајте Го, Господарот над
Господарите! (DA стр. 830)

Истражување на вселенските сокровишта

Какво подрачје на истражување ќе се отвори за нас
тогаш кога ќе биде отстранет превезот кој сега го
замрачува нашиот поглед, кога нашите очи ќе го
здогледаат светот на убавина што сега бегло го гледаме
со микроскоп; Кога ќе ја гледаме славата на небесата
која сега оддалеку ја набљудуваме со телескоп; Кога ќе
биде отстрането злокобното влијание на гревот, кога
целата Земја ќе се појави „во убавината на Господа, на -
шиот Бог“! Тогаш секој истражувач на науката ќе може
да ги чита извештаите за создавањето, а да не открие
ништо што би го потсетило на законот за злото. Ќе
може да ја слуша музиката на гласовите на природата,
и да не открие ниту една нота на тагување, ниту еден
призвук на жалост...
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Божјите деца ќе можат да ги истражуваат сите
сокровишта на вселената. Со неискажано уживање ние
ќе учествуваме во радоста и мудроста на безгрешните
суштества. На располагање ќе ни стојат богатствата
спечалени во текот на многу векови на размислување
за делата на Божјите раце. (Ed стр. 303,307)

Непопречени од смртноста, ќе се вивнат во неуморен
лет во далечните светови - во световите кои биле
обземени со болка додека ги гледале човечките страдања
и одекнувале со песни кога би слушнале вест за некоја
откупена душа... Со незамаглен поглед ќе ја набљудуваат
славата на создавањето - на сонцата и ѕвездите и
системите, кои по редот што им е одреден кружат околу
Божјиот престол. И на сè, од најмалото до најголемото,
е напишано името на Создателот, и на сите се гледа
богатството на Неговата моќ. (GC стр. 677,678)

Приказ на светата историја

Откупеното мноштво ќе патува од свет до свет,
трошејќи голем дел од своето време на истражување
на тајната на откупувањето. (7BC стр. 990)

Размислувањето за откупувањето ќе им го обземе и
умот, и срцето, и јазикот на спасените во текот на
бескрајните векови. Тие ќе ги разберат вистините кои
Христос копнеел да им ги открие на Своите ученици, а
кои тие не успевале да ги разберат, затоа што немале
доволно вера. Од вечност во вечност, секогаш ќе се
појавуваат нови откровенија за совршенството и славата
на Исуса Христа. Во текот на сите бескрајни векови,
Не говите верни слуги од Неговите сокровишта ќе
изнесуваат нови и стари богатства. (COL стр. 134)
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Тогаш ќе им биде откриен текот на големиот судир
што избувнал пред почетокот на времето, судирот кој
ќе се заврши дури кога времето ќе истече. Историјата
на настанувањето на гревот, на смртоносните измами
поради неговото изопачено дејствување; Историјата на
вистината која, не скршнувајќи од сопствениот прав
пат, ја сретнала заблудата и ја победила - сето тоа ќе
биде објавено. Превезот што бил ставен помеѓу
видливиот и невидливиот свет, ќе биде повлечен на
страна и ќе им бидат дадени прекрасни откровенија.
(Ed стр. 304)

Дури и кога ќе дојде крајот на земските грижи,
страдања и искушенија, дури и кога ќе биде отстранета
нивната причина, Божјиот народ секогаш ќе има јасно
и правилно сфаќање за цената што била платена за
нивното спасение...

Нашиот Откупител секогаш ќе ги носи лузните од
Своето распнување. На Неговата ранета глава, на
Неговите плеќи, на Неговите раце и нозе, ќе останат
единстевните траги од бездушното дело што го извршил
гревот. (GC стр. 651,674)

Објаснети животните маки

Тогаш ќе бидат објаснети сите тешкотии во живот -
ното искуство. Таму каде што гледавме само забуна и
разочарување, неуспешни намери и изјаловени планови,
ќе се види големата, врвна, победоносна намера,
божествениот склад. (Ed стр. 305)

Таму Исус ќе нè води по бреговите на живата река
ко ја тече од Божјиот престол и ќе ни ги објаснува тем -
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ните мигови низ кои нè водел на оваа Земја за да го
усоврши нашиот карактер. (8Т стр. 254)

Сè што нè збунувало во Божјото провидение ќе ни
биде објаснето во светот што ќе дојде. Сè што така теш -
ко сме разбрале, тогаш ќе добие вистинско објасну -
вање. Тајните на мислите ќе ни се разјаснат. Таму каде
што нашите ограничени умови гледале само мешаница
и изневерени ветувања, ќе видиме најсовршен и најубав
склад. Ќе знаеме дека бескрајната љубов го нарачала
искуството кое ни изгледало најтешко. И кога ќе ја
препознаеме нежната грижа на Оној Кој прави сè што
се случува да биде на наше добро, ќе се радуваме со
неискажана радост и ќе бидеме полни со благодарност.
(9Т стр. 286)

Плодови на секое добро дело

Сите кои несебично работеле таму ќе ги гледаат
плодовите на својот труд. Таму ќе се види исходот на
секој правилен принцип и благородно дело. Нешто од
тоа гледаме уште тука. Но, колку малку резултати од
својата работа гледа во својот живот оној кој го извршува
најблагородното дело на светот! Колку несебично и
неуморно работи за оние кои никогаш нема да ги види
ниту да ги запознае! Родителите и учителите заминуваат
на својата последна починка, а сè што работеле во
животот изгледа залудно; Тие не знаат дека нивната
верност отпечатила извори на благослови кои никогаш
нема да престанат да течат; Само во вера гледале дека
децата што ги воспитувале ќе станат благослов и
инспирација за своите ближни и дека нивното влијание
ќе се умножи.
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Не еден работник му испраќа на светот вести полни
со сила, надеж и храброст, зборови кои носат благослов
на срцата во секоја земја; Но тој, кој работи сам и во
непознатост, знае малку за нивните плодови. Така се
даваат даровите, се носи товарот, се извршува работата.
Луѓето сеат семе од кое други, над нивните грбови, ја
жнеат благословената жетва. Тие садат овошки за
другите да можат да јадат плод. Тука им е доволно што
знаат дека ги придвижиле силите на доброто. Во
вечноста ќе се види дејството и противдејството на сè.
(Ed стр. 305,306)

Нашата радост постојано ќе се умножува

Има тајни во планот на спасението - понижувањето
на Божјиот Син, бидејќи морал да се појави во лик на
човек, прекрасната љубов и сомилост на Отецот кога
ни Го дал Својот Син - кои постојано ги восхитуваат
дури и небесните ангели и тие ќе бидат предмет на
изучување на откупените низ сите векови. Додека го
разгледуваат Божјото дело на создавање и откупување,
нова вистина постојано ќе се разоткрива пред нивниот
восхитен и воодушевен ум. И додека сè подобро и
подобро ги запознаваат Божјата мудрост, љубов и сила,
способностите на нивниот ум постојано ќе се зголемуваат
и нивната радост постојано ќе расте. (5Т стр. 702)

А годините на вечноста, додека изминуваат, ќе
донесуваат сè побогати и пославни откровенија на Бога
и Христа. Како што ќе се умножува знаењето, така ќе
се зголемуваат и љубовта, стравопочитта и среќата.
Колку подобро Го запознаваат Бога, луѓето сè повеќе
ќе се восхитуваат на Неговиот карактер. И кога Исус
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пред нив ќе ги отвора сокровиштата на откупението и
восхитувачките постигнувања во големата борба со
сатаната, срцата на откупените ќе пламтат со уште
поогнена верност, па уште порадосно ќе удираат во
своите златни харфи; И десет илјади по десет илјади и
илјада илјади гласови ќе се соединуваат и ќе оддекнуваат
во моќен хор на славата. (GC стр. 678)

И вечноста постојано ќе биде пред нас

Таму секоја моќ ќе се развива, секоја способност ќе
се зголемува. Ќе се превземаат највеличествени потфати,
ќе се остварат најблагородни стремежи, ќе се постиг -
нуваат највозвишени цели. И повторно ќе се појавуваат
нови врвови за да ги совладаме, нови чуда да им се
восхитуваме, нови вистини да ги разбереме, нови
замисли да ги придвижат силите на телото, умот и
душата. (Ed стр. 307)

Без оглед колку ќе напредуваме во познавањето на
Божјата мудрост и Неговата сила, секогаш пред нас ќе
се простира бесконечност. (RH 14.09.1886)

Сета татковска љубов која преку каналите на чо -
вечките срца течела од генерација во генерација, сите
извори кои се отворале во човечките души претставуваат
само тесно поточе кон бескрајниот океан, кога ќе се
споредат со бесконечната, неисцрпна Божја љубов.
Јазикот не може да ја искаже; Перото не може да ја
опи ше. Можете да размислувате за неа секој ден во
животот; Можете вредно да ги истражувате Писмата
за да ја разберете; Можете да ги соберете сите сили и
способности што Бог ви ги дал и да се обидете да ги
разберете љубовта и сочувството на небесниот Татко, а
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сепак пред вас и понатаму ќе се простира бескрај. Би
можеле со векови да ја проучувате таа љубов, па сепак
никогаш не би ги разбрале потполно должината и
широчината, длабочината и височината на Божјата
љубов кога Го дал Својот Син да умре за светот. Ни
самата вечност нема да може потполно да ја открие.
(5Т стр. 740)

Целата вселена објавува дека Бог е љубов

Големата борба е завршена. Гревот и грешниците
ги нема повеќе. Целата вселена е чиста. Потполна
хармонија и радост владеат во целото неизмерно дело
на создавањето. Од Оној Кој создал сè течат живот,
светлина и радост, исполнувајќи ги сите светови во
бескрајното пространство. Од најситниот атом, па до
најголемиот свет, сè, живо и неживо, во својата
непоматена убавина и совршена радост, објавува дека
Бог е љубов. (GC стр. 678)
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