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Лекција 43 

 

Нагоре кон Ерусалим 
 

Вовед: 

 

Исус знаел дека Неговото време наближува и почнал да ги подготвува учениците за деновите 

кои претстоеле. Тие ќе одат во Ерусалим каде што Тој ќе пострада, ќе умре и ќе воскресне 

од мртвите како што било претскажано во Словото. Тој им наредил на учениците да 

„погледнат“. Зборот „погледнат“ значи да „видат со разбирање“. Со други зборови, Исус им 

велел дека тие треба да добијат разбирање за настаните кои треба да се случат во Ерусалим. 

Како и учениците, и ние одблиску ќе ги погледнеме настаните како што се случувале, пред 

да ги проучуваме посебните упатства кои Исус им ги дал на учениците за време на овој 

период.  

 

Читање од Словото: 

 
Нагоре кон Ерусалим 

Исус се подготвува за Пасха 

 

Матеј 20:17-19, Марко 10:32-34, Лука 18:31-34 и Јован 11:55-57 

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

 

 

31 год., 17 Април, Четврток наутро (8 Абиб/Нисан)1 [5-тиот ден во неделата] 

 
 

А наближуваше јудејската Пасха, па мнозина од внатрешноста се искачуваа кон Ерусалим, 
пред Пасхата, за да се исчистат. Го бараа Исус, и стоејќи во Храмот зборуваа меѓу себе: „Што 
мислите? Нема ли да дојде на празникот?“ А првосвештениците и фарисеите веќе беа издале 

заповед, ако некој дознае каде е, да јави, за да Го фатат. Кога одеа по патот, искачувајќи се 
кон Ерусалим, Исус одеше пред нив, а тие беа вџашени, додека оние кои Го следеа беа 
исплашени. И пак ги одвои дванаесеттемина и почна да им раскажува што ќе Му се случи: 

„Еве, одиме горе во Ерусалим и Синот Човеков ќе им биде предаден на првосвештениците и 
на закониците и тие ќе Го осудат на смрт и ќе Го предадат на неевреите; и ќе Му се ругаат, 

ќе Го плукаат, ќе Го камшикуваат и ќе Го убијат, а Тој по три дена ќе воскресне.“ Но тие не 
разбраа ништо од тоа, зашто тој збор беше скриен од нив и не го сфатија кажаното.  

 

Заповедта: 

 

1. Еве (погледнете), одиме горе кон Ерусалим. 

 

 
1 8 Абиб/Нисан. Библиското име на овој месец е Абиб, што значи „зелени уши“. Евреите сега го нарекуваат 

„Нисан“. Тој е првиот месец од Божјиот свет календар, во кој се забележани седумте „времиња одвоени за 

Господ“. Примарната референца за овој свет календар е во Левитски Закони 23.  
8 Абиб/Нисан во Еврејскиот календар е исто што и 17 Април, 31 година во Грегоријанскиот календар. Од овде 

натаму се дадени Еврејските датуми за читателот подобро да разбере кога, според нашето мерење на времето, 

се случиле настаните од последните Исусови денови на земјата.  

ЗАБЕЛЕШКА: За да се разбере како се сметаат датумите, треба да се знае дека секој Еврејски ден 
започнува прво со вечер (од околу 18:00 часот). Според тоа 8 Абиб/Нисан, всушност започнува во 18:00 

часот во среда навечер.  
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Лекцијата: 

 

Во оваа лекција ќе се насочиме кон времето на историската важност на настаните кои водат 

до и околу Исусовата смрт, погреб и воскресение. Првото прашање со кое треба да се 

соочиме е времето. Ние во западната култура времето го темелиме врз Грегоријанскиот 

календар. Овој календар произлегол од Јулијанскиот календар, воведен од Јулиј Цезар во 46 

год. п.н.е., кој бил модифициран од Папата Григориј XIII во 1582 година. Грегоријанскиот 

календар е соларен календар, и се темели врз пресметки за движењето на земјата околу 

сонцето, при што цел круг се прави за приближно 356 дена. Календарот се состои од 12 

месеци: 7 од по 31 ден, 4 од по 30 дена и 1 од 28 дена. Додаден е еден ден на секои четири 

години и секоја 100та година, на месецот кој има 28 дена. Грегоријанскиот календар нема 

периодичен циклус на датуми.  

 

Еврејскиот календар е лунарен календар. Тој се темели врз движењето на месечината околу 

земјата, која што цел круг прави за приближно 29 ½ дена. Овој календар исто така се состои 

од 12 месеци, но почетокот на секој месец се одредува преку визуелно набљудување на нова 

месечина. За да биде во согласност со соларниот систем, се додава едем месец, (13ти) седум 

пати за време од 19 години. Овој додатен месец доаѓа после 12тиот, Адар и е наречен Ве 

Адар или „втор“ Адар. Еврејскиот календар има циклус на датуми кои се повторуваат секој 

19 години.  

 

1ви Јануари е Нова Година според Грегоријанскиот календар, но Еврејската година има две 

Нови Години. Во Излез 12:2 Бог наредил прв месец во годината за Израел да биде Абиб. 

Името значи „зелени уши“ и се користел да укаже на период во годината кога зрното 

почнува да се појавува на класјето жито или други житарици. Од нова месечина на Абиб 

започнуваат сите Господови Празници (“назначени времиња за Исус Христос”) како што 

било наредено и биле одредени од Бог во Левитски Закон 23. Евреите во денешно време овој 

месец го нарекуваат Нисан и тој во временски рамки соодветствува со Март/Април.  

 

Евреите исто така имаат граѓански календар, кој започнува со нова месечина во Етаним, 

претпоставениот ден на раѓање на Адам. Нам овој ден ни е познат како Рош Хашанах што 

значи „Почеток (глава) на годината“. Овој датум за Нова година се користи за да се означи 

почеток на годината за царевите, раѓање на децата и склучување договори. Зборот Етаним 

значи „постојан“ и е седмиот месец од годината според она како Бог наредил. Евреите во 

наше време овој месец го нарекуваат Тишри и временски тој соодветствува со Септември/ 

Октомври.  

 

Во западната култура нашиот ден започнува на полноќ (24:00). Во еврејската култура денот 

започнува со појавување на три ѕвезди на небото (околу 18:00), што е 6 часа порано од нас. 

 

Деновите во неделата кај Грегоријанскиот календар се именувани според имињата на 

различни божества. Евреите едноставно деновите ги означуваат со број прв, втор, трет...итн. 

Седмиот ден во неделата е сабат („Одмор“). Тој започнува околу 18 часот во петок и 

завршува околу 18 часот во Сабота.  

 

Освен неделниот Сабат („Одмор“) има седум други годишни Сабат денови („денови за 

одмор“) кои се наоѓаат во седумте Господови Празници (“назначени времиња за Исус 

Христос”).  
 

1. Првиот ден на бесквасни лебови – Пасха (15-ти Абиб) 
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2. Седмиот ден на бесквасни лебови (21-ви Абиб) 

3. Празник на седумте седмици (недели) - Пентекост (50-тиот ден) 

4. Ден на трубите – Рош Хашанах (1-ви Етаним) 

5. Ден на помирување – Јом Кипур (10-ти Етаним) 

6. Прв ден на сеници (15-ти Етаним) 

7. Осмиот ден (22-ри Етаним)  

 

Временска рамка на настани:  

 

Следната рамка на настани беше развиена според: 1) библиската хронологија, 2) еврејскиот 

календар со периодичен циклус кој се повторува секои 19 години, 3) астрономски 

размислувања, и 4) детално споредбено проучување на различни датуми.2 Временската 

рамка е според еврејските датуми за секој настан, но јас го вклучив и Грегоријанските 

денови во неделата за да им помогнам на читателите кога се случиле настаните.  

 

ЦАРОТ ДОАЃА 
 

“Кога ќе се исполнат твоите дни, и ти ќе се прибереш кај татковците свои, тогаш 

ќе го подигнам твоето семе по тебе, што ќе биде од синовите твои, и ќе го 

зацврстам царството негово. Тој ќе Ми изгради дом, и ќе го утврдам престолот негов 

засекогаш. Јас ќе му бидам Татко, и тој ќе Ми биде син, и милоста Своја нема да ја 

кренам од него, како што Ја кренав од оној што беше пред тебе. Ќе го утврдам во 

Мојот дом и во Моето царство засекогаш, престолот негов ќе биде вечно цврст.” –  
1 Дневник 17:11-14 

 

31 год, 17 Април, Четврток, 8 Абиб дење (5-тиот ден од неделата)  

  

• Исус им вели на учениците дека одат во Ерусалим.  

• Јаков и Јован бараат да седнат оддесно и одлево на Исус во Неговото царство.  

• Исус исцелува слеп човек на патот кон Ерихон.  

 

Четврток, 9 Абиб навечер (6-тиот ден од неделата)  

 

• Исус ноќта ја поминува во домот на Закхеј.  

 

Петок, 9 Абиб дење (6-тиот ден во неделата)  

  

• Исус заминува од домот на Закхеј, во Ерихон, откако таму преноќил.  

• Исус го исцелува слепиот Вартимеј, додека излегувал од Ерихон.  

• Исус оди приближно 32 километри од Ерихон до Бетанија.3 

• Пред зајдисонце Исус пристига во домот на Лазар, Марија и Марта, во Бетанија.4 

 

Петок, 10 Абиб навечер (7-миот ден во неделата)  

 
2 “Chronology of the Crucifixion and the Last Week” by James L. Boyer, Professor of Greek and New 

Testament, Grace Theological Seminary, Winona Lake, Indiana (1975). 
3 Исус кон Ерусалим заминал со голема група луѓе кои оделе на поклонение заради Празникот на 

бесквасни лебови. Тие оделе нагоре од долината на реката Јордан кон височините на Ерусалим и додека 
оделе пееле песни за искачување (Псалм 120 до 134).   
4 Според Јован 12:1, Исус пристигнал 6 дена пред Еврејската Пасха, која започнува на 15 Абиб.  
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• Започнува неделниот Сабат (одмор).  

• Марија ги помазува Исусовите нозе со парфем.5 

• Исус ја поминува ноќта во домот на Лазар.  

 

Сабота, 10 Абиб дење (7-миот ден од неделата)  

 
• Сабат Хагадол6 

• Исус заминува од Бетанија, која е околу 3 километри од Ерусалим7.  

• Во Бетфага (Куќа на смокви) Исус се качува на магаре8 и јавајќи влегува во Ерусалим9. 

• Исусовото триумфално влегување во Ерусалим10. 

• Секое семејство одбира јагне за Пасха11. 

• Палмови гранчиња.12 

• Осана.13 

• Камењата ќе извикуваат.14 

• Исус целиот ден го поминува во Ерусалим.  

 

 
5 Помазувањето укажувало дека тој кој е помазан му се посветува на Бог и е одвоен заради посебна задача. 

Кога Марија истурила парфем врз Неговите нозе, тоа било пророчко, ако размислиме за Исаија 52 каде пишува: 

„Колку се прекрасни врз горите нозете на благовесникот, кој навестува мир, благовестува радост, проповеда 
спасение, кој му говори на Сион: ‘Твојот Бог царува!‘“ 
6 Сабат Хагадол значи „голем Сабат“ или „Сабат на величие“. Тоа е Сабат кој ѝ претходи на Пасхата и така е 

наречен затоа што историски тоа бил денот кога Царот на Израел влегувал во Ерусалим за Празникот. 

Последниот цар на Израел, Седекија умрел 600 години порано.  
7 На Сабат било дозволено да се патува околу 1,5 километар. Сепак рабинскиот правилник велел дека Бетанија е 

во областа на Ерусалим, па затоа било дозволено да се патува од Бетанија до Ерусалим, со цел да се оди во 

Храмот, и нема да се прекршат забраните за патување на Сабат.  
8 Захарија 9:9 вели: „Ликувај од радост, ќерко Сионова, извикувај, ќерко ерусалимска; ете, Царот твој се 
враќа кај тебе, праведен е и со победоносна сила, кроток, седнат на магаре, рожба на магарица.“ 
9 Иако според рабинскиот правилник Исус смеел да оди до Ерусалим, за потполно да го исполни Мојсеевиот 

закон, Тој одел само 1,5 километри до Бетфага, каде што се качил на магаре и остатокот од патот го поминал 

јавајќи.  
10 Ако Исусовото триумфално влегување во Ерусалим било на „Цветници“, според христијанската традиција, тоа 

би значело дека Исус на Сабат (одмор) патувал од Ерихон до Бетанија (32 километри), што дефинитивно би било 

нарушување на Мојсеевиот закон. Исус не го прекршил законот, туку во целост го исполнил.  
11 Според Излез 12:3, секое семејство требало, на 10 Абиб, да одбере јагне за Пасха, кое јагне потоа му било 
давано на свештеникот за во време од 4 дена тој го провери дали има недостаток. Ако јагнето нема недостаток, 

ќе биде убиено на 14 Абиб, на Господовата Пасха. Исус, вистинското Божјо Јагне, бил постојано испитуван 

од разни групи од времето на Неговото влегување во Ерусалим, на 10 Абиб, па сè до Неговото распнување, 4 

дена подоцна, на 14 Абиб. Бил испрашуван од свештениците, закониците, фарисеите, садукеите, тогашниот и 
претходниот Првосвештеник, Еврејскиот владетел, Римскиот прокуратор и од самата толпа.  
12 Во претхристијанско време палмовите гранчиња биле симбол на триумф и победа. За Евреите тие се 

поврзани со концептот на спасение и претставуваат мир и изобилство. Споредете со Откровение 7:9-10. 

„Потоа погледнав, и ете, големо мноштво, што никој не можеше да го изброи, од сите родови, племиња, 
народи и јазици, како стојат пред престолот и пред Јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња 

во своите раце, и громогласно извикуваа: ‘Спасение од нашиот Бог Кој седи на престолот, и од Јагнето.‘“  
13 Зборот „Осана“ значи „Спаси, молам“ или „Те молиме ослободи не.“  
14 Кога Исус почнал да слегува од Маслинската Гора, некои фарисеи Му пристапиле барајќи од Него да ја 
замолчи толпата која Го следела. Исус одговорил: „Ви велам, ако овие замолчат, камењата ќе извикуваат.“ 

Исус не зборувал за камењата кои биле на земја дека ќе проговорат, туку зборувал за нешто сосема друго. 

Маслинската Гора е повеќе од 1,5 километри долга и е покриена со надгробни камења (споменици) на 

Израелци кои верувале дека, кога ќе дојде Месијата, тие ќе бидат првите кои ќе воскреснат од мртвите. Во 
основа Исус им рекол на фарисеите дека ако учениците не Го слават, тогаш оние кои се погребани на 

Маслинската Гора ќе воскреснат од нивните гробови и ќе Му дадат слава.  
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БОЖЈОТО ЈАГНЕ БЕЗ НЕДОСТАТОК 
 

„Тие треба да бидат без недостаток.“– Броеви 28:31 

 

Сабота, 11 Абиб навечер (1-виот ден во неделата)  

 

• Исус се враќа во Бетанија за да преноќи.  

 

Недела, 11 Абиб дење (1-виот ден во неделата) 

 

• Исус по втор пат се враќа во Ерусалим и ја проколнува смоквата.15 

• Тој по втор пат ги истерува од Храмот менувачите на пари.  

 

Недела, 12 Абиб навечер (2-риот ден во неделата) 

 

• Исус ноќта ја поминува во Бетанија.  

 

Понеделник, 12 Абиб дење (2-риот ден во неделата) 

 

• Исус по трет пат се враќа во Ерусалим.  

• Смоквата била овената (исушена). 

• Фарисеите Го испитуваат Исус.  

• Паричката на вдовицата. 

• Исус одговара на две прашања од учениците во однос на иднината, додека заминуваат 

од Храмот.  

• Исус одговара уште на три прашања на учениците во однос на иднината додека седат 

на Маслинската Гора16. 

• Првосвештеникот, Кајафа и водачите коваат заговор како да Го фатат Исус пред 

Празникот на бесквасните лебови, кој започнува вечерта на 15 Абиб.  

 

Понеделник, 13 Абиб навечер (3-тиот ден во неделата) 

  

• Исус се враќа во Бетанија и ноќта ја поминува во домот на Симон лепрозниот.  

• Жена ја помазува главата на Исус со парфем и Јуда почнува да се буни.  

 

Вторник, 13 Абиб дење (3-тиот ден во неделата) 

 

• Јуда се здружува со еврејските водачи, кои му платиле 30 сребреници.17 

• Исус поминал цел ден со учениците, но не се вратил во Ерусалим.  

 

 
15 Сезоната на смокви е на почеток на летото, а сепак само што започнала пролетта. Исус ја користи 

илустрацијата за смоквата во неговата поука на Маслинската Гора во однос на иднината. Според тоа, Тој ја 

проколнал смоквата затоа што давала лажни и измамливи знаци. Предвреме раззеленила и пуштила листови, 

што укажувало на тоа дека е подготвена да роди плод. За ова ќе зборуваме во наредна лекција.  
16 Исусовите предвидувања за идните настани се разгледани во идните лекции.  
17 Триесет шекели. Оваа сума е еднаква на 120 дневници. Пророштвото во однос на ова плаќање и неговото 

значење се наоѓаат во Захарија 11:12-13. И им реков: „Ако ви е угодно, дајте ми ја платата моја; ако, пак не 

- не давајте ми ја; и тие ми определија плата триесет сребреници.“ А Господ ми рече: „Фрли ги во црковната 
каса - тие големи пари со кои Ме оцени!“ И јас ги зедов тие триесет сребреници и ги фрлив во домот 

Господов. 
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НАШЕТО ПАСХАЛНО ЈАГНЕ 
 

И ги свика Мојсеј сите старешини израелски и им рече: „Одете и пригответе јагне, за 

семејствата свои, и заколете Пасха. Потоа земете китка исоп и натопете ја во 

крвта, што е во садот, и попрскајте ги горните прагови и обата довратника со 

крвта од садот и ниеден од вас да не излегува низ вратата куќна до изутрина.“ - 
Излез 12:21-22 

 

Вторник, 14 Абиб навечер (4-тиот ден во неделата) – Господовата Пасха18 

 

• Денот на Господовата Пасха е познат и како Ден за подготовка на Празникот на 

бесквасни лебови,19 кој започнува наредната вечер. На почетокот на 14-ти (18:00 

часот) евреите го отстрануваат квасот од домовите. Со запалена свеќа барале во секој 

агол, на секоја полица на која можело да има ставено квас, за да можат да го отстранат. 

Денот завршува следното попладне, кога било заклано пасхалното јагне. Тогаш 

луѓето го започнуваат Празникот20 со јадење на пасхалното јагне и бесквасниот леб, 

по зајдисонце (18 часот) на почеток на 15-ти Абиб.  

 

• Одете и подгответе Пасха. Петар и Јован не отишле да ја подготват пасхалната 

вечера, како што многумина мислат, зашто пасхалното јагне сè уште не било заклано. 

Всушност, тие отишле да обезбедат место каде што ќе го јадат пасхалниот оброк. Тие 

требало да бидат сигурни дека бил отстранет квасот од куќата и да ги донесат 

потребните работи за печење на бесквасниот леб за вечерата.  

 

• Последната вечера.21  

• Гетсеманската Градина.22 

• Јуда Го предава Исус. 

• Исус е испитуван од Ананија. 

• Петар се одрекува од Исус.  

• Петелот кукурига за прв пат.23  

• Исус е испитуван од Кајафа.  

• Петар по трет пат се откажува од Исус.  

 
18 Според Левитски Закони 23:5 14 Абиб е Господова Пасха (Пех-сакх). Не треба да се помеша со еврејската 

Пасха, која започнува веднаш после Господовата Пасха.  
19 Празникот („одреденото време“) на бесквасни лебови (Матс-цав Лек-ем) започнува на 15-ти Абиб и трае 7 

дена за кое време не Евреите јадат храна која содржи квасец. Првиот и седмиот ден на Празникот е Сабат. 

Првиот ден на Празникот на бесквасни лебови се нарекува Пасха.  
20 Користењето на називот Пасха ги збунува многу христијани, затоа што има две Пасхи, па ќе се обидам да 
ги објаснам:  

1. Господовата Пасха е на 14 Абиб. Тој ден исто така се нарекува „ден на подготовка“ кога Евреите го 

отстрануваат квасот од нивните домови (оттука изразот „прв ден на бесквасни лебови“) и тоа е денот 

кога се коле јагнето за Пасха (Излез 12:3-11). Тоа не е ден Сабат.  
2. Првиот ден на Празникот на бесквасни лебови, кој трае 7 дена, е на 15 Абиб. Тој се нарекува Пасха 

или Еврејска Пасха. На тој ден Евреите го јадат пасхалното јагне и бесквасниот леб, потсетувајќи се на 

ангелот на смртта кој поминувал над нивните куќи и нивното ослободување од Египет. Тоа е на ден 

Сабат.  
21 Исус ја јаде Господовата Пасха со учениците. Настаните кои го означувале оброкот го следеле типичниот 

формат на Пасхален оброк, иако не морале. Примената на настаните во однос на овој оброк ќе бидат 

разгледани во идни лекции.  
22 Гетсеманија значи „Преса за масло“. Самата градина лежи на подножјето на Маслинската Гора, директно 
наспроти долината Хеврон, на Источната (Златна) Порта на Храмот.  
23 Третата ноќна римска стража, позната како „петлова“ завршувала во 3:00 часот. 
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• Петелот кукурига по втор пат.24  

• Исус е испитуван од Синедрионот.  

 

Среда, 14 Абиб дење (4тиот ден во неделата)  

  

• Јуда извршува самоубиство со бесење. 

• Исус е испитуван од Пилат. 

• Исус е испитуван од Ирод Антипас. 

• Пилат Го осудува Исус. 

• Исус е распнат во 9 часот.25 

• На пладне на земјата настапува темнина.  

• Затоа што бил вистинското Божјо Јагне, Исус умира во 15:00 часот на Голгота, точно 

кога започнало колењето на пасхалните јагниња.  

• Жените ги подготвиле миризливите зачини пред Сабат (Лука 23:50-56).  

 

 

ТОЈ Е ЖИВ 
 

“Јави им на синовите израелски и кажи им: кога ќе дојдете во земјата, што ви Ја 

давам, и почнете таму да жнеете жетва, првиот сноп од жетвата ваша донесете 

го кај свештеникот; тој ќе го принесе тој сноп пред Господ, за да добиете 

благонаклоност; на вториот ден од празникот свештеникот ќе го принесе.’” 
Левитски Закони 23:10-11 

 

Среда, 15 Абиб навечер (5-тиот ден во неделата) 

 

• Започнува првиот ден од Празникот на бесквасни лебови (Еврејската Пасха). 

• Се јаде пасхалното јагне.  

• Започнува Сабат (празнично). 

• Исус ја поминува првата ноќ во гробот.  

 

Четврток, 15 Абиб дење (5-тиот ден во неделата) 

 

• Првиот ден од Празникот на бесквасни лебови продолжува.  

• Сè уште е Сабат. (празничен)  

• Исус Го поминува првиот ден во гробот.  

 

Четврток, 16 Абиб навечер (6-тиот ден во неделата) 

• Исус ја поминува втората ноќ во гробот.  

 

Петок, 16 Абиб дење (6тиот ден во неделата) 

 
24 Општо се сметало дека ова е околу 4:30 часот.  
25 Сликата на Исус како виси на крстот треба да потсети на сеќавањата на првата Пасха. Бог преку Мојсеј 
наредил да се намачка крвта на пасхалното јагне на рамката и надвратникот на вратата на домовите. После тоа 

Израелците требало да влезат низ вратата и ќе бидат спасени од ангелот на смртта кој поминувал низ 

египетската земја, убивајќи ги првородените. Додека Христос висел на крстот, ние јасно можеме да ја видиме 

крвта која течела од трновата круна како крвта на надвратникот. Крвта која течела од Неговите прободени 
раширени раце би ја означила рамката на вратата. Исус на оваа слика се навратил во Јован 10:9 кога рекол: 

„Јас Сум вратата. Кој ќе влезе низ Мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште.“  
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• Жените ги подготвуваат зачините после Сабат (празничен). (Марко 16:1) 

• Исус го поминува вториот ден во гробот.  

 

Петок, 17 Абиб навечер (7-миот ден во неделата) 

 

• Неделниот Сабат.  

• Исус ја поминува третата ноќ во гробот.  

 

Сабота, 17 Абиб дење (7-миот ден во неделата) 

 

• Продолжува неделниот Сабат.  

• Исус го поминува третиот ден26 во гробот.  

 

Сабота, 18 Абиб навечер (1-виот ден во неделата) 

 
• Започнува првиот ден во неделата.  

• Започнува Празникот на првите плодови.27 

• Свештеникот сече снопови жито од полето и пред Бог принесува лебен принос.  

• Преку ноќ класјето жито од приносот се сомелени во фино брашно за лебен принос 

„Омер“ наредното утро.  

• За време на ноќта се случува земјотрес, кога ангелот го оттурнува каменот од 

Исусовиот гроб.28 Исус воскреснува од мртвите.  

 

Недела, 18 Абиб дење (1-виот ден во неделата) 

 

• Жените доаѓаат на гробот за да го помазат телото на Исус со зачините кои ги купиле 

после Сабат, но Тој не е таму, гробот е празен.  

• Петар и Јован одат до празниот гроб.  

• Марија се сретнува со Исус кај гробот, но мисли дека Тој е градинарот, сè додека не 

ѝ се обратил по име.  

• Приближно во 9 часот во Храмот свештениците ја принесуваат „Омер“ лебната жртва, 

од брашно пред Бог. Ова е жртвата на првите плодови. До тогаш на никој во Израел не 

му е дозволено да јаде производи кои содржат житарица. 

• Лебна жртва на бесквасен леб.  

• Тоа попладне Исус со двајца ученици оди по патот кон Емаус. Еден од нив е Исусовиот 

чичко Клеопа, брат на Јосиф. Никој од учениците не Го препознава Исус сè додека Тој 

не прекршил леб со нив.  

 
26 Ова е за да се исполнат Исусовите пророштва. „Зашто, како што ЈОНА БЕШЕ ВО УТРОБАТА НА 

ГОЛЕМАТА РИБА ТРИ ДНИ И ТРИ НОЌИ, така и Синот Човеков ќе биде во срцето на земјата три дни и 

три ноќи.“ (Матеј 12:40) „Господару, се сетивме дека оној измамник, уште додека беше жив, рече: ‘Ќе 

воскреснам по три дни.‘“ (Матеј 27:63) Ако Исус бил распнат во петок, како што вели традицијата, Тој немало 
да може точно да го исполни пророштвото. Дури и во најдобар случај, ако Исус бил во гробот цел ден во петок, 

и воскреснал после 6:00 во недела наутро, ќе биде три дена и две ноќи.  
27 Тоа е Празникот на првите плодови, денот на кој Христос воскреснал од мртвите, кој христијаните го слават 

и нарекуваат Велигденска Недела. Според Левитски Закони 23:11 овој празник секогаш паѓа на првиот ден од 
неделата, веднаш после Пасха.  
28 Цитатот за ова е во Матеј 28:2-4. 
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ТАЈНАТА НА ТРИ ВО ЕДНО 

 

Една од најголемите тајни на христијанството е концептот на Тројство. Со други зборови, 

како може Бог кој е еден, во исто време да биде Таткото, Синот и Светиот Дух. Сепак оваа 

тајна е откриена во Празникот на првите плодови и Исус тоа прекрасно го прикажува.  

 

За време на Празникот на првите плодови свештеникот прави три одвоени лебни приноси за 

Бог:  
 

1. Во раните вечерни часови на Празникот на првите плодови, Синедрионот одел 

надвор, на претходно одредено житно поле и сечеле снопови жито од три претходно 

одредени делови на тоа поле. Потоа сноповите жито ги носеле во Храмот каде што 

свештениците од нив принесувале лебен принос пред Бог.  

2. Потоа, класјето жито било удирано со трска за да се одвојат зрната, кои потоа биле 

печени на оган и мелени во многу фино брашно. Од брашното кое било направено, 

еден омер29 било одвоено во посебен сад како принос пред Бог. За време на 

утринската служба30 на Празникот на првите плодови свештеникот принесувал лебен 

принос пред Бог од брашното кое било во садот. Ни еден Израелец не смеел да земе 

било каква храна направена од жито, пред да се принесе жртвата од еден омер.  

3. Подоцна тој ден, свештениците го принесуваат лебниот принос од бесквасни лебови 

направени од остатокот на брашното. 

 

Од лебната жртва: 1) клас, 2) брашно, и 3) бесквасен леб, ние можеме да го видиме концептот 

на тројство. Сите тие се од една супстанција (жито), но се појавуваат во три форми.  

 

Исус Христос, првиот плод31 исто така се појавил во три различни форми. 1) Пред да умри 

(да биде отсечен) Исус имал еден изглед (клас). 2) Откако бил воскреснат од мртвите, Тој 

имал друг изглед. Марија Магдалена која добро Го познавала не го препознала покрај гробот 

и мислела дека Тој е градинарот. Таа не Го препознала сè додека не ѝ прозборел. Тој неа ѝ 

се покажал како принос на омер брашно. Ова е докажано преку фактот дека Исус и кажал 

дека не смее да Го допира, затоа што сè уште не се вратил кај Таткото. (Жените дошле на 

гробот рано наутро, а лебниот принос на омер брашно сè уште не бил принесен во Храмот). 

Никој не смеел да јаде ништо направено од жито сè додека не се принесол омерот. 3) Исус 

овој пат изгледал поинаку, овој пат како жртва на бесквасен леб, пред двата ученика на патот 

за Емаус. Еден од овие ученици бил чичко на Исус, Клеопа, кој не Го препознал сè додека 

пред нив не го прекршил лебот.  

 

 
29 Еден омер е приближно 2,3 килограми  
30 Утринската служба во Храмот се одржувала во третиот час или околу 9 часот наутро.  
31 Но сега, Христос воскресна од мртвите, како првина на оние кои починале. (1 Коринќаните 15:20)  

 


