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Лекција 29 

 

Слушајте Го Исус 
 

Мразокршач1: 

 

Дали сакате да ја знаете иднината? Зошто?  

 

Вовед: 

 

Откако завршил со излагањето за Неговата смрт која се наближувала како и со 

воспоставувањето на Црквата, Исус ги оставил учениците со една чудна изјава, но сепак 

полна со надеж. „Вистина ви велам дека меѓу овие што стојат тука, има некои кои нема 

да вкусат смрт додека не Го видат Синот Човеков како доаѓа во Своето царство.“ Во тој 

момент учениците не знаеле што сакал Исус да каже со таа изјава, но неколку дена подоцна 

тројца од нив лично го искусиле токму тоа.  

 
Тоа се случило кога Исус ги прашал Петар, Јаков и Јован да Му се придружат на планината2 

за да се молат. Знаеме дека овој настан се случил на почетокот на Еврејскиот месец Тишри, 

кој е седмиот месец во нивниот календар. После стрмното напорно искачување, учениците 

биле уморни и заспале. Додека учениците спиеле, Исус се молел и додека се молел Неговиот 

изглед се променил. Неговото лице почнало да свети како сонце и Неговите алишта станале 

бели како светлина. Божјото царство се јавило со сила и слава.  

 

Читање од Словото: 

 

Преображение 

Матеј 17:1-3, Марко 9:1-4, Лука 9:28-32 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина) 

 

30 година, 16ти Септември – Празникот на трубите3 
А на околу осум дена по овие зборови, Тој ги зеде со себе Петар, Јован и Јаков и се искачи 
на гората да се моли. И додека се молеше, Неговото лице се измени, а облеката Му стана 

бела и сјаеше. И ете, два човека разговараа со Него; тоа беа Мојсеј и Илија, кои се јавија во 
слава и говореа за Неговото заминување, што требаше да го изврши во Ерусалим. А сон ги 
совлада Петар и неговите другари. И кога се разбудија, ја видоа Неговата слава и двајцата 

мажи кои стоеја со Него.  

 
1 Мразокршач е прашање кое поттикнува разговор или дискусија. 
2 Теолозите се поделени во нивното мислење за тоа која е Планината на Преображението. Некои велат Хермон, 

а некои Табор. Јас сум понаклонет кон Планината Хермон од следните причини. Исус и учениците поминувале 
време во областа на Цезареја Филипова, кој се наоѓа на јужниот дел на подножјето на планината Хермон. Од 

друга страна планината Табор е 80 километри јужно од Цезареја Филипова, околу 10 километри од Назарет, 

Исусовиот град. Словото вели дека била висока планина. Планината Хермон е највисоката планина во Израел 

2.814 метри надморска висина, а планината Табор е висока само 588 метри надморска височина.  
3 Празникот на Трубите: Денес Евреите ова го нарекуваат Рош Хашанан (Нова Година) иако библискиот назив 

е Јом Теруах (Ден кога се трубат труби или Ден на предупредување). Овој празник има и две други имиња кои 

претставуваат теми поврзани со него. Тие се Јом Хазикарон (Ден на сеќавање) и Јом Хадин (Ден на судот). 

Сите овие имиња укажуваат на Божјата сувереност и владеење, а во исто време објавуваат дека човекот треба 
да се покае и да се подготви на Неговото доаѓање.  
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Матеј 17:4-13, Марко 9:5-13, Лука 9:33-36 

 
(Подолу дадениот текст е збир од текстовите од евангелијата на Матеј, Марко и Лука, составен во една целина) 

 

И кога тие се разделуваа од Него, Петар Му рече на Исус: „Господару, убаво ни е да останеме 
тука. Да направиме три шатори: еден за Тебе, еден за Мојсеј, еден за Илија“ - не сфаќајќи 
самиот што зборува. И додека тој уште го зборуваше тоа, дојде облак и ги засени и се 

исплашија кога влегоа во облакот. А од облакот дојде глас кој велеше: „Овој е Мојот Син, 
Мојот Избраник! Него Слушајте Го!“ А кога учениците го чуја тоа, паднаа ничкум и многу 
се исплашија. Исус се приближи до нив, ги допре и им рече: „Станете и не бојте се!“ А кога 

ги подигнаа своите очи, не видоа никого, туку само Исуса. Додека слегуваа од гората, Исус 
им заповеда, велејќи: „Не кажувајте му никому за ова видение, додека Синот Човеков не 

воскресне од мртвите.“ И тие го држеа цврсто тој збор, меѓусебно расправајќи: што значи - 
воскреснување од мртвите? А учениците Го прашаа, говорејќи: „Зошто тогаш закониците 
велат дека најнапред мора да дојде Илија?“ А Тој им одговори, велејќи: „Навистина прво 

треба да дојде Илија и сè да возобнови. Но, ви велам, дека Илија веќе дојде и не го препознаа, 
туку со него направија сè што сакаа. Така и Синот Човеков ќе пострада од нив.“ Тогаш 
учениците разбраа дека им зборуваше за Јован Крстителот. Тие пак молчеа и никому ништо 

не кажуваа во тие дни за она што го видоа. 

 

Заповедите: 

 

1. ОВОЈ Е МОЈОТ СИН, МОЈОТ ИЗБРАНИК! НЕГО СЛУШАЈТЕ ГО! 

2. Станете и не бојте се! 

3. Не кажувајте му никому за ова видение, додека Синот Човеков не воскресне од мртвите. 
 

Лекцијата: 

 

Уште на почеток на лекцијата, мора да запомниме дека она што учениците го виделе било 

визија - не било материјална реалност. Визија е претслика на идни настани, како што била 

и визијата која му била дадена на апостол Јован, на островот Патмос, многу години подоцна. 

А без откровение и ние би биле ограничени во нашето разбирање, како што биле и 

учениците. Тоа што се случило на Гората на Преображение ни дава навестувања за 

иднината.  

 

Кога учениците се разбудиле, ги виделе Мојсеј и Илија како зборуваат со Исус. Од тоа 

можеме да дадеме неколку забелешки:  
 

1. Мојсеј и Илија се двајцата сведоци од книгата Откровение. „И ќе им дадам на двајца 

Мои сведоци, облечени во струнени вреќи, да пророкуваат илјада двесте и шеесет 

дни.“ (Откровение 11:3) 
 

2. Мојсеј и Илија се „двете маслинови дрвја и двата светилника кои стојат пред 

Господарот на земјата.“ (Откровение 11:4)  
 

a) За маслиновите дрвја се зборува во книгата на Захарија. „Па ми рече: ‘Што 

гледаш?‘ Одговорив: ‘Еве, гледам свеќник од чисто злато и сад за масло врз 

него, а и седум кандилца на него и по седум цевчиња за кандилцата, при врвот. 

И две маслинови дрвја на него - едно десно од чашката, а друго лево од неа.‘ 

Му се обратив и му реков на ангелот, кој говореше со мене: ‘Што претставува 
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ова, господине?‘ Тогаш тој ми рече: ‘Па тоа се двајцата помазаници кои стојат 

пред Господарот над целата земја.‘“ (Захарија 4:2-4 и 14) 
 

b) Мојсеј и Илија како сведоци се наречени светилници, затоа што ги 

претставуваат Законот и Пророците, кои носат небесна светлина за начин 

на живеење.  
 

3. На гората на Преображение, ние го гледаме Мојсеј, кој го претставува Законот, и 

Илија кој ги претставува пророците, како зборуваат со Исус, Божјото Слово. И 

Мојсеј – Законот, и Илија – пророците, сведочат за Исус – Божјото Слово.   

 

4. Како сведоци за Исус, Мојсеј и Илија го претставуваат и следното:  
 

Мојсеј                                                  Илија 

          Таткото                                       Светиот Дух 

Вистина                                            Дух 

          Питомо маслиново дрво                   Диво маслиново дрво 

Израел, на кој му беше даден Законот           Црквата на која и беше даден Духот 

Оние кои умреле                     Оние кои се живи  

 

Исус на учениците им кажал дека некои од нив нема да умрат додека не го видат Божјото 

царство, откако не дојде во сила.4 Во визијата и Мојсеј и Илија се појавиле во прославена 

состојба и апостолите го знаеле нивниот идентитет. Ова укажува дека времето на 

визијата е откако двата сведока во книгата на Откровение се убиени и воскреснале. 

(Откровение 11:7)  
 

1. И како што го носевме ликот на земјениот, така ќе го носиме и ликот на небесниот. 

Ова ви го велам, браќа: тело и крв не можат да го наследат Божјото царство; ниту 

распадливото може да го наследи нераспадливото. Еве! Ви кажувам тајна: не ќе 

умреме сите, туку сите ќе се измениме, во еден момент, за миг на окото, при 

последната труба: имено трубата ќе затруби и мртвите ќе воскреснат 

нераспадливи, а ние ќе се измениме, зашто треба ова распадливото да се облече во 

нераспадливо и ова смртното да се облече во бесмртност. А кога ова, распадливото, 

ќе се облече во нераспадливост и, ова, смртното ќе се облече во бесмртност, тогаш 

ќе се збидне напишаното: „ПОБЕДАТА ЈА ПРОГОЛТА СМРТТА.“ (1 Коринќаните 

15:49-54) 
 

2. Никој од учениците порано ги немал видено Мојсеј или Илија на земјата, па така не 

би можеле да ги препознаат. Сепак, учениците знаеле кои се тие. Тоа значи дека 

нивниот небесен идентитет им бил откриен на апостолите.  
 

3. Книгата на Откровение исто така го поддржува времето на визијата, затоа што 

следниот голем настан, после смртта и воскреснувањето на сведоците, е звукот на 

седмата труба, која е и последна. Со гласниот трубен звук, силен глас на небото 

објавува: „Царството на овој свет Му припадна на нашиот Господ и на Неговиот 

Христос, а Тој ќе царува во вечни векови.“ Ова е почетокот на илјадагодишното 

Христово владеење на земјата или „Божјото царство, откако ќе настапи во сила“. 

Кога точно Исус ќе го започне Своето владеење е тема на многу расправи. Визијата не ни 

кажува точно кога ќе се случи овој настан, но ни кажува во кое време на годината, рано во 

 
4 „Божјото царство откако ќе настапи во сила“ е само поинаков начин да се опише Христовото илјада годишно 

владеење на земјата. (Милениумско царство) 
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седмиот месец на еврејскиот календар. Ова е извлечено од Петровата изјава за правење 

шатори (Суках) за Исус, Мојсеј и Илија.  

 

На почетокот на седмиот месец, Тишри, се случуваат две важни Господови прослави. На 

првиот ден во месецот е Јом Теруах, Денот на Трубите, кој паѓа на Сабат. Тој ден се нарекува 

и Рош Ха Шанах (Почетокот на годината или Нова Година), Јом Хазикарон (Ден на 

сеќавање) и Јом Хадин (Ден на судот). На десеттиот ден од месецот е Јом Кипур, Денот на 

Откупивање. Тој е исто така на Сабат и единствен празник кој Бог го објавил. После овие 

две Господови прослави е Сеници, кој започнува на петнаесеттиот ден од месецот. Првиот 

и осмиот ден од прославата се на Сабат. Според доказите во Словото, јас верувам дека 

Преображение се случило на Јом Теруах, на Денот на Трубите. Според тоа и Исусовото 

владеење на земјата ќе започне токму во тоа време.  
 

1. Во Книгата Откровение ни се вели дека Неговото владеење ќе започне кратко пред 

трубење на последната, седма труба. На Јом Теруах трубите трубат во текот на денот 

и како што денот се ближи до својот крај, труби последната труба со нотата Териах 

Годола – продолжено трубење. Теоретски оваа труба не престанува да труби десет 

дена сè до крајот на Денот на Откупување.   
 

2. Пророштвото во однос на Синот Човеков, од седмата глава на книгата на Даниел исто 

така го поддржува ставот за Јом Теруах.  
 

• Видов најпосле дека се поставија престоли и седна Старец; облеклото му 

беше бело како снег, а косата на главата Негова како чиста волна; 

престолот Негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. 

Река огнена излегуваше и минуваше пред Него; илјада илјади му служеа, и 

десетина илјади по десет илјади стоеја пред Него; седнаа судиите и книгите 

се отворија. Тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што рогот ги 

говореше, ѕверот беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и 

предадено на оган за да изгори. И од другите ѕверови власта беше одземена 

и животот нивни се продолжи само до извесно време и до рок. Видов во 

ноќните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше Синот човечки, 

дојде до Старецот и застана пред Него. И Нему Му се даде власт, слава и 

царство, за да Му служат сите народи, племиња и јазици; владението 

Негово е владение вечно, кое нема да измине, и царството Негово нема да се 

разруши. 
 

• Еврејското учење е дека на Јом Теруах Бог отвора три книги:  
 

Книгата на животот – оние кои ќе се најдат праведни ќе бидат запечатени за живот.  
 

Книгата на мртвите – оние кои ќе се најдат зли ќе бидат запечатени за осуда.  
 

Книгата на покајанија – оваа книга ги содржи повеќето луѓе чии дела не се ни добри 

ни лоши и тие имаат време до Јом Кипур за да се покајат. Ова се нарекува 

запечатување. Евреите си посакуваат добро запечатување во годината што настапува, 

и си велат еден на друг: „Следната година во Ерусалим“.  

 

3. На планината на Преображението, самиот Бог гласно рекол велејќи: „Овој е Мојот 

Син, Мојот Избраник! Него Слушајте Го.“ Ова значи Вечниот воспоставува 

сувереност и слава и Му дава царство на Неговиот Син, на Синот Човечки.  
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4. Учениците не слегле од планината сè до следниот ден, што укажува на тоа дека 

можеби било Сабат, и не им било дозволено.  
 

5. Преображение најверојатно не се случило на Денот на Откупување, затоа што во тој 

случај Исус би имал само една недела за да стигне до Ерусалим, на сред прославата 

на Сеници. За Исус, патувањето од планината Хермон до Ерусалим би било пет до 

шест дена. Сепак, за да ги заврши сите спомнати настани, најверојатно му требало 

подолго време за да пристигне.  
 

6. На денот после Преображение, ние гледаме дека учениците не можеле да изгонат 

демон од едно дете. Исус им објаснува дека таков демон се изгонува само со молитва 

и пост. Ова укажува на тоа дека учениците не се молеле и не постеле ден пред тоа, со 

што се елиминира Денот на Откупување, затоа што молитвата и постот биле 

задолжителни на тој ден.  

 

Додека Исус, Мојсеј и Илија разговарале, биле засенети од светол облак. Облакот на 

еврејски е наречен Шекина, тоа е облакот на слава кој е околу самиот Бог. Овој облак е 

забележан неколку пати во Словото. Тој бил облак преку ден и огнен столб преку ноќ, и ги 

водел Израелците надвор од Египет. Тоа бил чадот и огнот кој ја покрил планината Синај, 

од која се слушнал трубен звук и се слушнал Божјиот глас како ги изговара Десетте 

Заповеди. Тоа бил и чадот кој го исполнил Соломоновиот храм на денот на неговото 

посветување.  

 

Кога облакот почнал да се спушта над целата група, Бог на учениците им дал заповед: „Овој 

е Мојот Син, Мојот Избраник! Него Слушајте5 Го.“ Учениците паднале на своите лица и 

биле преплашени, но сфатиле. Тие требале да ги прават работите кои Исус им ги заповедал. 

Веднаш, во еден миг, Мојсеј, Илија и облакот исчезнале. Ова нè потсетува на воскресението 

на двајцата сведоци од Откровение 11:12: „И се чу силен глас од небото, кој им велеше: 

‘Дојдете ваму горе!‘ И отидоа горе на небо, во облак.“ Кога визијата завршила, Исус ги 

допрел учениците и им рекол да станат и да не се плашат.  

 

Дискусија во група: 
 

1. Дали некогаш сте имале визија? Ако да, како изгледало тоа?  

Како завршува последниот дел од Стариот Завет? Прочитајте ги последните стихови. 

(Малахија 4:4-6). 

2. Зошто мислите дека Исус им кажал на учениците никому да не кажуваат за визијата 

сè додека не воскресне од мртвите?  

3. Откако Петар го дал предлогот за градење на три сеници (суках), зошто мислите 

дека Словото вели: „не сфаќајќи самиот што зборува“?  

• Петар не сфатил дека гледа визија, туку мислел дека е реалност.  

• Било Сабат, па според тоа не би му било дозволено да гради сеници (суках).  

• Сè уште не настапил Денот на Откупување. Според тоа, по традиција, тој 

требало да чека до следниот ден, пред да почне со градење.  

• Друга причина?  

 

Целта на лекцијата: 

 

 
5 Слушај и послушај.  



Патување со Исус 

Лекција 29: Слушајте Го Исус 

Книга 

Страна 6 од 6 
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Сега слушајте Го и послушајте Го Исус, пред да се врати!  

 

Примена: 

 

Прочитајте Малахија 3:16 - 4:6 

Прочитајте Даниел 7 

Прочитајте Откровение 11 

 


