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Лекција 46 

 

Поглед кон иднината 
 

Вовед: 

 

Пред Неговото распнување, Исус ги одвоил учениците на страна и пророкувал многу работи 

кои ќе се случат по Неговата смрт. Теолозите ова го нарекуваат пророштвата од 

Маслинската Гора. Заедно со пророштвата Исус на учениците им дал и неколку заповеди 

кон кои треба да се придржуваат во однос на настаните кои треба да се случат.  

 

Како Исусови ученици, пред било кој од нас да Го послушаме, мора да имаме разбирање за 

тоа што Тој го зборува во однос на овие настани. Многу денешни христијани се збунети кога 

станува збор за иднината, па затоа оваа лекција ќе ја искористиме за да го разјасниме 

контекстот во кој Исус зборувал и одблизу ќе го погледнеме она што Го кажал. Па, ајде да 

почнеме.  

 

Збунетост се јавува затоа што многу популарни христијански учители и автори денес 

изјавуваат дека Исус ова излагање го имал како одговор на две прашања кои учениците Му 

ги поставиле. Но, откако внимателно ќе го проучиме Словото, можеме да забележиме дека 

учениците Му поставиле вкупно пет прашања: 1) Исус одговара на две прашања кои 

учениците Му ги поставиле додека заминувале од Храмот1. А откако ја поминале долината 

Хеврон 2) Исус одговара на уште три прашања од Петар, Јаков, Јован и Андреј, кога тие 

насамо дошле кај Него на Маслинската Гора.  

 

Делови од излагањето на Маслинската Гора се запишани во сите три синоптички евангелија: 

Матеј, Марко и Лука. Кога се читаат поединечно, се чини дека секој од текстовите кажува 

слични, но различни нешта, па кај читателите може да се јави збунетост. Сепак, ако 

различните текстови ги споредуваме и проучуваме еден до друг, ни се дава јасна слика за 

идните настани.  

 

Забуната околу идните настани исто така се појавува кога читателите ги занемаруваат 

личните заменки. На кого или за што Исус зборува? Дали: 1) ние, нас, наше 2) вие, вас, ваше 

или 3) тие, нив, ним, нивно. На збунетоста се додава и недостатокот на историска референца 

и еврејски изрази и концепти од страна на читателите.  

 

За да ви биде полесно вам, читателите, да разберете што Исус велел, јас си зедов слобода да 

ги спојам трите записи од евангелијата за излагањето на Маслинската Гора и да составам 

текст со последователни настани.  

 

Тоа е поделено на две сцени: 1) заминување од Храмот и 2) седење на Маслинската Гора. Во 

обѕир се земени петте прашања кои учениците ги поставиле, личните заменки во текстот се 

ставени со нагласени букви, а историските белешки и забелешки се објаснети во фусноти. 

Следејќи го она што Исус имал да го каже во однос на идните настани, јас ги вклучив и 

коментарите на апостол Павле, во врска со овие настани. Последните страни од ова 

проучување е редоследот на настаните на последните времиња, споредувајќи ги Исусовите, 

Павловите и Јовановите текстови од Откровение.  

 
1 Овој разговор најверојатно се случил на отворено, меѓу Храмот и источната (златната) порта.  
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Читање од Словото:  

 

Матеј 24:1-25:46, Марко 13:1-37 и Лука 21:5-36 
 

Сцена 1: Храмот 
 

Присутни 

 
1. Исус.  

2. Сите Негови ученици. 

 

Локација 

 

Излегувале од Храмот, откако ја забележале вдовицата која ставила две парички во 

ковчежето.  
 

Прилогот на вдовицата 
Марко 12:41-44 и Лука 21:1-4 

 

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

 
 

И Тој седна спроти ковчежето за прилози и гледаше како народот пушта пари во него, а 

мнозина богати пуштаа многу. Потоа дојде една бедна вдовица и пушти внатре две 

парички 2, односно еден кодрант3. Тогаш ги повика Своите ученици и им рече: „Вистина 

ви велам, дека беднава вдовица даде повеќе од сите што пуштаа во ковчежето. зашто сите 

овие приложија од тоа што им е повеќе, а таа во својата немаштија пушти сè што имаше за 
живеачка.“ 

 

Прашањата на учениците 

 
1. Кога ќе биде разрушен Храмот?  

2. Кој ќе биде знакот дека Храмот само што не е урнат?  

 

Храмот во Ерусалим ќе биде урнат: Матеј 24:1-2, Марко 13:1-2, Лука 21:5-7 

 
Храмот во Ерусалим ќе биде урнат 

Матеј 24:1-2, Марко 13:1-2, Лука 21:5-7 

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

 

31 година, 21 Април, понеделник попладне – 12 Нисан 
 

И кога излегуваше од Храмот 4, еден од Неговите ученици Му рече: „Учителе! Гледај - 

какви прекрасни камења и какви зданија!“ А Исус му рече: „Ги гледаш ли овие големи 

градби? Нема да остане камен на камен, што не ќе биде разурнат 5.“ А тие Го прашаа, 

 
2 Две мали бакарни парички. Секоја од паричките била плата за приближно 3 ½ минути работа од една 
дневница. (во наши услови во Македонија таа дала 7 денари). 
3 Кодрант. Вредност на 7 минути работа. (околу 14 денари).  
4 Исус заминувал од Храмот и најверојатно излегувал низ источната (златната) порта во правец на 

Маслинската Гора, која била директно наспроти долината Хеврон.  
5 Храмот ќе биде урнат. Ова било исполнето од Титус, постариот син на Римскиот император Веспазијан, 

на 9 Аб (доцен Август) во 70 година.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:1-2,%20Mark%2013:1-2,%20Luke%2021:5-7&version=NIV;
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велејќи Му: „Учителе, кога ќе биде тоа, и какви ќе бидат знаците кога ќе се случат тие 
настани?“ 

 

Предупредувања: Лука 21:8-11 

 
Почеток на породилните маки 

Матеј 24:4-8, Марко 13:5-8, Лука 21:8-11 

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

 

 

Тој пак им рече: „Внимавајте да не ве заведат, зашто мнозина ќе дојдат во Мое име и ќе 
речат: ‘Јас сум‘ и ‘Времето се приближи!‘ Не одете по нив! Кога ќе чуете за војни и немири, 

не плашете се, зашто прво треба тоа да настане, но крајот не доаѓа веднаш!“ Тогаш им рече: 
„Ќе стане народ против народ и царство против царство, ќе има големи земјотреси, а на разни 
места ќе има глад и помор; ќе има стравотии и големи знаци на небото. Но сето тоа е само 

почеток на родилните маки. “ 

 

Кога? – Апостолите ќе посведочат: Марко 13:9-11, Лука 21:12-19 

 
Но пред сето ова 

Марко 13:9-13, Лука 21:12-19 
 

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

„Но пред сето тоа, ќе ставаат раце врз вас и ќе ве прогонуваат, ќе ве предаваат на синагогите 
и в зандани и ќе ве водат пред цареви и управители, заради Моето име. Тоа ќе ви даде 
можност да сведочите. Најнапред Евангелието треба да им биде проповедано на сите 

народи. А кога ќе ве поведат и ве предадат, не грижете се однапред што ќе зборувате; туку 
она што ќе ви биде дадено во тој час, зборувајте го тоа, зашто нема да зборувате вие, туку 
Светиот Дух. А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините и пријателите, и ќе 

бидат убиени некои од вас, и сите ќе ве мразат заради Моето име. Но вам нема да ви падне 
ни влакно од главата. Со трпение ќе ги спасите своите души.“ 

 

Кој ќе биде знакот? – Уривањето на Ерусалим: Лука 21:20-24  

 
Времето на незнабошците 

Лука 21:20-24 
 
 

„А кога ќе видите дека Ерусалим е опколен од војски6, знајте оти е близу неговото 
запустување. Тогаш, оние што се во Јудеја нека бегаат во горите, оние што се во градот 

нека излезат надвор7, а оние што се во полето, нека не влегуваат во градот! Зашто тоа се 
дни на одмазда, за да се исполни сè што е напишано! Тешко им на бремените и на доилките 
во тие дни, зашто ќе има голема неволја по земјата и гнев врз овој народ8. Ќе паѓаат од 

 
6 Римскиот легион под водство на Титус, најстариот син на римскиот император Веспазијан, го зазел Ерусалим 
и го урнал Храмот на 9 Аб (доцен Август) 70 година.  
7 Титус и неговиот римски легион го заобиколиле Ерусалим пролетта 70 година. Кога тие привремено ја 

прекинале опсадата, христијаните побегнале од градот и заминале во Пела, град на источната страна на реката 

Јордан, во денешен Јордан.  
8 Според Јосиф Флавие, еврејски историчар, 1.000.000 Евреи биле заклани, а 97.000 биле однесени во 

заробеништво како робови од Римјаните, во војната од 66-70 година.  



Патување со Исус 

Лекција 46: Поглед кон иднината 

Книга 

Страна 4 од 15 

 

 4 
Key2Changes.com 

 

 

сечилото на мечот, и ќе ги одведат во ропство меѓу сите народи; а неевреите ќе го газат 
Ерусалим додека не се исполнат времињата на неевреите 9.“ 

 

Матеј 24:3-28, Марко 13:3-23 
 

Сцена 2: Маслиновата Гора 

 

Присутни 

 
1. Исус.  

2. Само Патар, Јаков, Јован и Андреј.  

 

Локација 

 

Седеле на Маслинската Гора, наспроти Храмот.  

 

Прашања  

 
1. Кога ќе настапи времето на лажните пророци и породилните маки?  

2. Кој ќе биде знакот на Твоето доаѓање?  

3. Кој ќе биде знакот на последното време?  

 

Излагање на Маслинската Гора: Матеј 24:3, Марко 13:3-4 

 
Гнасното опустошување 

Матеј 24:3, 15-22, Марко 13:3-4, 14-20 
 

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

 

И кога седеше на Маслиновата Гора, спроти Храмот10, Петар, Јаков, Јован и Андреј Го прашаа 

насамо: „Кажи ни кога ќе биде тоа11 и кој е знакот на Твоето доаѓање и на крајот на времето?“ 
„И така, кога ќе го видите гнасното опустошување (Даниел 9:27, 11:31, 12:11), за кое зборуваше 
пророкот Даниел, како владее на светото место (кој чита - нека разбере!), тогаш жителите на 

Јудеја нека бегаат по горите; а оној што ќе биде на покрив, нека не слегува да земе нешто од 
својата куќа; и кој ќе биде в поле, нека не се враќа за да ја земе наметката! Но тешко им на 

бремените и на доилките во тие денови! Молете се вашето бегство да не биде во зима или во 
саботен ден, зашто тогаш ќе има големо страдање, какво што не било од создавањето на светот 
досега, ниту пак ќе биде. И ако не се скратат тие дни, не ќе се спаси ниту еден. Но заради 

избраните, тие дни ќе бидат скратени.“ 

 

Почеток на породилните маки: Матеј 24:4-8, Марко 13:5-8 

 
9 Откако Римјаните го уништиле Ерусалим во 70 год., на Евреите им било дозволено да останат во него до 
Побуната на Бар Кокхба (131-135 год.) Тие биле избркани од градот Ерусалим во 134 год., и тој бил 

преименуван во Аелиа Капитолина. Градот останал под странска (нееврејска) контрола до 8 Јуни 1967 год., 

кога бил ослободен од Јордан, во Шестдневната војна. Во 1980 год., бил издаден проглас кој го прогласил 

Ерусалим за обединет град под израелска власт.  
10 Ова најверојатно била Гетсеманската Градина, која се наоѓа на подножјето на Маслинската Гора, директно 

наспроти источната (златната) порта.  
11 „Тоа“ се однесува на други настани (војни, болести, погибел, и др.) кои Исус ги опишал додека одговарал 

на нивните први прашања во однос на Храмот: кога ќе биде разрушен и кои ќе бидат знаците за тоа? Исто како 
и ние, овие четворица ученици биле заинтересирани за „другите нешта“ и насамо дошле кај Него за да постават 

повеќе прашања.  
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Почетокот на породилните маки 

Матеј 24:4-8, Марко 13:5-8, Лука 21:8-11 
 

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

Тој пак им рече: „Внимавајте да не ве заведат, зашто мнозина ќе дојдат во Мое име и ќе речат: 
‘Јас сум‘12 и ‘Времето се приближи!‘ Не одете по нив! Кога ќе чуете за војни и немири, не 

плашете се, зашто прво треба тоа да настане, но крајот не доаѓа веднаш!“ Тогаш им рече: „Ќе 
стане народ против народ и царство против царство, ќе има големи земјотреси, а на разни места 
ќе има глад и помор; ќе има стравотии и големи знаци на небото. Но сето тоа е само почеток 

на родилните маки. “ 

 

Кога? – Отпадништво: Матеј 24:9-14, Марко 13:12-13 

 
Маките 

Матеј 24:9-14 и Марко 13:12-13 

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

 

„Тогаш ќе ве предадат на маки13, и ќе ве убиваат, и сите народи ќе ве замразат заради Моето 
име. И ќе се јават многу лажни пророци14 кои ќе заведат мнозина. И заради многуте 

беззаконија, љубовта ќе олади кај мнозина. А кој ќе издржи докрај, ќе биде спасен. И ова 
Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи, и 
тогаш ќе дојде крајот.“ 

 

„ЗАВЕДЕН“: 4624. Скандализо - да се стави стапица (на патот), па оттука, да се 

сопне, да се навреди; да се зароби (отпадништво (пребегнување - револт) - буквално, 

„напуштање на претходниот став“ - (направи да) се навреди). 

а) Сроден (поврзана дефиниција): 4624 скандализо – правилно да постави стапица 

(„камен на сопнување“); (фигуративно) „да го попречува правилното однесување или 

размислување; да предизвика сопнување“ – буквално – „да падне во стапица“. Видете 

4625 (скандалон - правилно, да активира стапица (механизам кој ја затвора стапицата 

врз несомнената жртва); (фигуративно) напад, ставање во движење на негативен однос 

на причина-последица (пр. „Стапот во стапица што предизвикува затворање на стапицата 

кога животното ќе ја допре “). 

б) „да се предизвика човекот да започне да нема доверба и да го напушти оној кому 

треба да му верува и да му се покорува; да предизвика пропаѓање“, во пасивна форма 

да отпадне (Јован 6:61, Матеј 13:21, Матеј 24:10), Матеј 26:33, Марко 4:17, Марко 14:29, 

Јован 16:1). 

т.е. 2 Солунците 2 (Павле повторно го нагласува Исусовото учење за овој ист 

настан)  

 
12 Некои од оние кои после Исус тврделе дека се Христос (месијата) биле Сикариј, Теудас (44-46 год.), 
Менахем бен Јуда и Симон бар Кокхба (135 год.). Во период од 500 години, од 1500-2000 година, имало повеќе 

од 40 лица кои тврделе дека се Христос.  
13 Многумина мешаат два библиски концепта: маките и Божјиот гнев. Маки се напади и страдања кои светиите 

ги трпат во светот од раце на луѓе. (види: Јован 16:33) Божјиот гнев се однесува на тоа што Бог ќе го излее врз 
безбожните. (види: 1 Солунците 5:9-10) 
14 Пророк е оној кој би требало да ја објавува Божјата волја пред луѓето. Во Стариот Завет се сметало дека 

пророкот е лажен ако кога доаѓал во името на Господ и 1) на луѓето им велел да им служат на други богови 

или 2) знаците (чудата, пророштвото и др.) кои тој ги објавил не се исполниле. Исус додал уште еден тест кога 
на учениците им рекол да го проверат плодот (карактерот): дали неговото однесување го произведува плодот 

на Светиот Дух.  
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Човекот на беззаконието 

А сега, ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за 

нашето заедничко собирање кај Него, не дозволувајте брзо да се поколебате во 

разумноста, ниту да се исплашите од некој дух или слово, ни од некое послание, како 

да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот Ден! Никој да не ве измами 

на никаков начин, зашто тоа нема да се случи додека првин не дојде отпадништвото 

(апостазија (646)15 и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој 

се противи и се воздига над сè што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне 

во Божјиот храм и ќе се претставува себеси дека тој е Бог. Не помните ли дека за ова 

ви зборував уште кога бев кај вас? И сега знаете што го задржува за да се открие во 

своето време. Зашто, тајната на беззаконието веќе дејствува, додека не се отстрани од 

средината Оној што сега ја задржува, и потоа ќе се јави беззаконикот кого Господ ќе го 

убие со здивот на Својата уста и ќе го уништи со појавата на Своето доаѓање. Тоа е 

оној, чие доаѓање е во согласност со сатанското дејствување, со секаква сила, со 

чудотворни знаци, со лажни чуда и со секаква неправедна измама за оние кои 

загинуваат, зашто не ја примија љубовта на вистината за да се спасат. И затоа Бог им 

праќа заблуда да дејствува меѓу нив за да ѝ веруваат на лагата, та да бидат осудени 

сите, кои не ѝ поверуваа на вистината, а имаа задоволство во неправедноста. 

 

Стојте цврсто 

 

А ние сме должни секогаш да Му благодариме на Бог за вас, браќа, мили на Господ, 

зашто Бог ве избра за спасение уште од почетокот, преку осветувањето на Духот и вера 

во вистината. И затоа ве повика преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на 

нашиот Господ Исус Христос. Затоа, браќа, стојте цврсто и држете ги преданијата 

што ги научивте од нас, било преку слово или преку наше послание. А Самиот наш 

Господ Исус Христос и Бог, нашиот Татко, Кој нè засака и ни даде вечна утеха и добра 

надеж преку благодатта нека ги утеши вашите срца и нека ве утврди во секое добро 

дело и слово. 

 
„ХУЛА“ „БОГОХУЛСТВО“ (STRONG’S NO. 988 - бласфемија): „заменува“ правилно за погрешно 

(погрешно за правилно), т.е. го нарекува она што Бог не го одобрува, „правилно“ што ја „заменува вистината 

Божја со лага“ (Римјаните 1:25 - „бидејќи Божјата вистина ја заменија со лага“; Исаија 5:20 - „“кои злото го 

нарекуваат добро, а доброто - зло; темнината ја сметаат за светлина, светлината - за темнина,”). Буквално, 
спор за (лигаво) да се нарече нешто добро (она кое е навистина е добро) - и спор да се идентификува што е 

навистина лошо (дека тоа навистина е зло). (THAYER’S GREEK LEXICON - βλασφημία, предизвик, врева): 

а. Општо: клевета, набедување, говор штетен за туѓото добро име. 

Марко 3:28-29, Матеј 12:31-32, Лука 12:10  

Вистина ви велам дека на човековите синови ќе им бидат простени сите гревови и хули како-годе изговорени; 

но кој ќе похули на Светиот Дух, за него нема прошка довека. 

Матеј 12:31-32  

Затоа ви велам: секој грев и хула ќе им се простат на луѓето, но хулата против Духот нема да биде простена. И 
ако некој рече збор против Синот Човеков, ќе му се прости; но ако некој рече против Светиот Дух, нема да му 

се прости ниту сега, ниту во иднина.  

Лука 12:10  
На секој што ќе рече збор против Синот Човеков, ќе му биде простено, но на оној кој ќе похули против 

Светиот Дух, нема да му биде простено. 

 
15 Зборот кој овде се користи е отпадништво, кој значи отстранување од вистината, напуштање на вистината, 

занемарување на вистината. Некои цитати од Новиот Завет кои се однесуваат на овој концепт може да се најдат 
во Галатите 1:6-9, 1 Тимотеј 4:1-3, Евреите 3:12, Евреите 6:4-6, 2 Петрово 2:1-3, 2 Петрово 3:17-18, 1 Јован 

2:18-19 и Јуда 3-4. 
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Гнасното опустошување и големите маки: Матеј 24:15-22, Марко 13:14-20 

 
Гнасното опустошување 

Матеј 24:3, 15-22, Марко 13:3-4, 14-20 

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

 
 

И кога седеше на Маслиновата Гора, спроти Храмот, Петар, Јаков, Јован и Андреј Го прашаа 
насамо: „Кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот на Твоето доаѓање и на крајот на времето?“ 
„И така, кога ќе го видите ГНАСНОТО ОПУСТОШУВАЊЕ (Даниел 9:27, 11:31, 12:11) , за 

кое зборуваше пророкот Даниел, како владее на светото место16 (кој чита - нека разбере!), 
тогаш жителите на Јудеја нека бегаат по горите; а оној што ќе биде на покрив, нека не слегува 
да земе нешто од својата куќа; и кој ќе биде в поле, нека не се враќа за да ја земе наметката! 

Но тешко им на бремените и на доилките во тие денови! Молете се вашето бегство да не 
биде во зима или во саботен ден17, зашто тогаш ќе има големо страдање, какво што не било 

од создавањето на светот досега, ниту пак ќе биде. И ако не се скратат тие дни, не ќе се спаси 
ниту еден. Но заради избраните, тие дни ќе бидат скратени.“ 

 

Доаѓањето на Синот Човеков: Матеј 24:23-28, Марко 13:21-23 

 
Лажни христоси и лажни пророци 

Матеј 24:23-28, Марко 13:21-23 
 

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

 
 

„Ако некој ви рече тогаш: ‘Еве, Христос е тука‘ или ‘таму е‘ - не верувајте, зашто ќе се 
појават лажни христоси и лажни пророци, и ќе прават големи знаци и чуда, за да ги заведат, 

ако е можно, и избраните. Ете, ви кажав однапред! И така, ако ви речат: ‘Ене Го во 
пустината!‘ - не излегувајте! ‘Ене Го во една од внатрешните соби!‘ - не верувајте. Зашто, 

 
16 Многу христијани ги мешаат уништувањето на Ерусалим (победување и контролирање на градот Ерусалим 

од неевреи) за што е пророкувано во Даниел 9:26, со „гнасното опустошување“ (опоганување на Светото 
Место од страна на Антихристот) од Даниел 9:27. Исус дури и ги предупредува читателите да внимаваат во 

однос на овие прашање.  

 

За да настапи „гнасното опустошување“ или треба да постои Шатор на Состанок или Храм. Опустошувањето 
настапува кога нешто е ставено, подигнато или изградено на Светото Место кое е одредено за Шаторот на 

Состанок или Храмот. Во Шаторот на Состанок, во Светото Место, биле дозволени само три парчиња мебел: 

златниот жртвеник (жртвеникот за темјан), седумкракиот златен свеќник и масата со дванаесетте векни леб. 

Пророштвата исто така велат дека редовните жртвувања и приноси ќе престанат. 
 

Некакво опустошување се случило порано, но не со времетраење како што е дадено во пророштвата на Даниел 

(8:9-14 и 12:11-12). Во 167 год.пр.н.е. Антиох IV - Епифанес (Бог Објавен) поставил свој кип во Храмот, ги 

запрел жртвувањата и жртвувал прасе на жртвеникот за жртви сепаленици. Храмот бил очистен и повторно 
посветен на Бог, речиси 3 години подоцна, во 164 год.пр.н.е. Оригиналната случка е запишана во1 Макавејци 

4:36-61. Осумдневната прослава на Ханука е прослава за повторно посветување на Храмот.  

 

Апостол Павле исто така зборува за овој настан во 2 Солунците 2:3-4: „Никој да не ве измами на никаков начин, 
зашто тоа нема да се случи додека првин не дојде отпадништвото и не се појави човекот на беззаконието, синот 

на погибелта, кој се противи и се воздига над сè што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божјиот 

храм и ќе се претставува себеси дека тој е Бог.“ 

 
17 Ова може да се однесува на неделниот Сабат (од 18:00 часот во петок, до сабота навечер) или било кој од 

седумте други Сабат за време на Празниците Господови (од Господ воспоставени времиња) 
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како што молњата излегува од исток и свети до запад, такво ќе биде и доаѓањето на Синот 
Човеков18. Зашто каде што има мрша, таму ќе се собираат мршојадците.“ 

 

Кој ќе биде знакот на Христовото доаѓање? – Облакот: Матеј 24:29-31, Марко 13:24-27, 

Лука 21:25-28 

 
Синот Човеков доаѓа 

Матеј 24:29-31, Марко 13:24-27 и Лука 21:25-28 

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

 

Веднаш по страдањата во тие денови, ќе има знаци на сонцето, на месечината и на ѕвездите, 
а на земјата народите ќе бидат опфатени од страв и збунетост од бучавата на морето и на 
брановите. Луѓето ќе изнемоштуваат од страв и од исчекувањето на она што ќе го снајде 

светот, СОНЦЕТО ЌЕ ПОТЕМНИ, МЕСЕЧИНАТА НЕМА ПОВЕЌЕ ДА СВЕТИ, 

ЅВЕЗДИТЕ ЌЕ ПАЃААТ ОД НЕБОТО и небесните сили ќе се растресат. Е тогаш на небото 

ќе се јави знакот на Синот Човеков. Тогаш ќе проплачат сите племиња на земјата и ќе Го 
видат СИНОТ ЧОВЕКОВ19 КАКО ДОАЃА НА НЕБЕСНИТЕ ОБЛАЦИ20, со сила и со 
голема слава. И Тој ќе ги испрати Своите ангели со СИЛЕН ГЛАС ОД ТРУБА21, а ТИЕ 

ЌЕ ГИ СОБЕРАТ Неговите избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до 
другиот. А кога ќе почне да се случува тоа, исправете се и поткренете ги главите, зашто 
наближува вашето откупување.  
 

Исаија 13:10, Јоил 2:30-31 „Сонцето ќе се замрачува, и месечината нема да свети со светлината своја“  

Даниел 7:13. „На небесните облаци како да идеше Синот човечки.“ 

Исаија 27:12-13. „И Тој ќе ги испрати Своите ангели со силен глас од труба, а тие ќе ги соберат 
Неговите избраници од четирите ветра, од едниот крај на небото до другиот“ 

 

Споредбата со смоквата: Матеј 24:32-33, Марко 13:28-29, Лука 21:29-31 

 

Споредбата со смоквата 

Матеј 24:32-33, Марко 13:28-29, Лука 21:29-31 

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

 
 

А од смоквата научете ја поуката! Кога нејзината гранка ќе смекне и ќе потераат лисја, знаете 
дека летото е близу. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа22, знајте дека Тој е близу, пред 

врата. Вистина ви велам дека ова поколение нема да мине, додека сето ова не се збидне. 

 

 
18 Исусовото доаѓање нема да биде тајно. Сепак, Неговото доаѓање ќе биде одеднаш, од небото, ќе се појави 

брзо и ќе биде забележано од сите, како што се забележува молња.  
19 Синот Човеков е референца која Исус ја користел за Себеси, а може да се најде во Даниел 7:13-14. 
20 Знакот на Исусовото враќање е Неговото појавување на облаците. Во Дела 1:9-11 двајцата ангели им 

кажале на Исусовите ученици дека тие ќе го видат Неговото враќање на земјата на ист начин како што се 

вознел на небото. Посебниот облак за кој се зборува во Евреите се нарекува Шекина: облак на славата. Тоа 
е истиот облак кој ги водел Израелците за време на нивното талкање низ пустината, кој бил столб од оган 

ноќе и кој го исполнувал Храмот. Тој секогаш укажувал на Божјото присуство. 
21 Трубата за која овде се зборува е Шофар: рог од овен. На Шофарот се труби на два празника (одредени времиња 

од Бог): Денот на Трубите (роговите) и на Денот на Откупување. Овие прослави обележуваат почеток и крај на 
време во кое луѓето се повикани на покајание кон Бог. „Последната“ или „големата труба“ се познава по нотата 

која ја испушта: „Текиах Гедола“. Таа нота започнува на Денот на Трубите и завршува за време на церемонијата 

на „затварање на портата“ на крајот на Денот на Откупување. Оваа труба труби продолжено време давајќи до 

знаење дека ако некој сака да се покае од неговите гревови, тогаш има можност за тоа.  
22 „Тоа“ се однесува на претходните цитати од Словото за „знаци на небото“ затоа што записот на Лука, заедно 

со записите на Матеј и Марко, се во целосна согласност по ова прашање.  
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Кој ќе биде знакот на крајот на времето? – Кога небото и земјата ќе поминат: Матеј 

24:32-34, Марко 13:28-30, Лука 21:29-32 

 

Матеј 24:34-36, Марко 13:30-32, Лука 21:32-33 

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

 

„Вистина ви велам, ова поколение нема да мине23 додека не се збидне сето тоа. Небото и 
земјата ќе поминат, но Моите зборови нема да поминат. А за тој ден24 и час, никој не знае, 
ни небесните ангели, ни Синот, туку само Таткото.“ 

 
Како во деновите на Ное: Матеј 24:37-41  

 
Крадец во ноќта 

Матеј 24:37-41 
 

 

„Како што беше во Ноевите денови, така ќе биде и при доаѓањето на Синот Човеков. Зашто, 
како што во деновите пред потопот јадеа и пиеја, се женеа и мажеа до денот кога Ное влезе 
во ковчегот, и не сфатија додека не дојде потопот и однесе сè, така ќе биде и при доаѓањето 

на Синот Човеков. Тогаш двајца ќе бидат на поле - еден ќе биде однесен, а другиот оставен. 
Две жени ќе мелат на мелница - едната ќе биде однесена, а другата оставена. “  

 

Бидете будни: Матеј 24:42-44 

 
Матеј 24:42-44 

 
 

„Затоа, бдејте зашто не знаете кога ќе дојде вашиот Господ! А знајте го ова: ако домаќинот би 

знаел за време на која ноќна стража ќе дојде крадецот, би бдеел и не би дозволил да му се 
провали во куќата. Затоа и вие бидете подготвени, зашто Синот Човеков ќе дојде во час кога 
не се надевате.“ 

 

Внимавајте: Лука 21:34-36 

 
Ќе застанете пред Синот Човеков 

Лука 21:34-36 

 
 

„Туку, вардете се, вашите срца да не бидат обременети со ненаситност25, со пијанство и со 
грижи за животот, за да не ви дојде ненадејно тој ден, зашто како стапица ќе дојде за сите што 
живеат на целата земја. Туку, бдејте и молете се да имате сила да избегнете од сето тоа што ќе 

настане, и да застанете пред Синот Човеков.“  
 

Вардете се: Марко 13:33-37 

 

 
23 Знакот на крајот на времето е кога „небото и земјата ќе поминат“ при големиот бел престол на судот. Според 

Книгата Откровение ова не се случува сè до после 1000 годишното владеење на Христос на земјата. 
24 „Тој ден“ се однесува на денот кога небото и земјата ќе поминат и Му е познат само на Таткото. Исто така, 
на тој ден ќе бидат создадени новото небо и новата земја. Некои христијани веруваат дека оваа изјава се 

однесува на Господовото доаѓање. Но ако е така „не го знае ни денот ни часот“ е вистина исто така, затоа што 

технички тоа зависи од местото каде поединецот живее на земјата во времето кога Христос ќе се врати, кој ден 

и час ќе биде за нив. Секогаш, во секое време на земјата има два датуми во 24 часовен ден кои заедно 
коегзистираат на планетата. 
25 Вишок 
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Внимавајте 

Марко 13:33-37 
 
 

„Бдејте и молете се! Зашто не знаете, кога ќе биде времето! Тоа е како човек, кој тргнувајќи 
на пат го остава својот дом и ги овластува своите слуги, секому определувајќи му ја работата, 
а на вратарот му наредува да бдее. И така, бдејте, зашто не знаете кога ќе дојде господарот на 

домот: приквечер или на полноќ, кога петлите ќе пропеат26 или наутро, за да не дојде 
одненадеж и да ве најде заспани. А она што ви го зборувам вам, на сите им го зборувам: 
бдејте!“ 

 

Верни или неверни: Матеј 24:45-51 

 
Бидете верни слуги 

Матеј 24:45-51 
 

 

„И така, кој верен и мудар слуга, господарот не го поставил над слугите свои, за да им дава 

храна навреме? Блажен е тој слуга, кого неговиот господар, кога ќе дојде, ќе го најде да прави 
така. Вистина ви велам: ќе го постави над сиот свој имот. Ако пак злиот слуга рече во своето 
срце: ‘Мојот господар ќе се забави долго‘, па почне да ги тепа своите сослужители, и да јаде и 

да пие со пијаниците, господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога не очекува, и во час што не 
го знае, па ќе го расчеречи и ќе го стави меѓу лицемерите. Таму ќе има лелек и чкртање со 
заби.“  

 

Споредбата со десетте девици: Матеј 25:1-13 

 
Споредбата со десетте девици 

Матеј 25:1-13 
 

 

„Тогаш Небесното царство ќе биде како десетте девици кои ги зедоа своите светилки и тргнаа 

да го пречекаат младоженецот. Пет од нив беа неразумни, а пет мудри. Зашто неразумните 
зедоа со себе светилки, но не зедоа масло; а мудрите зедоа масло во садови, заедно со своите 
светилки. Бидејќи младоженецот се забави, сите ги фати дремка и заспаа. А на полноќ се чу 

викање: ‘Еве го младоженецот, пречекајте го!‘ Тогаш сите девици станаа и ги приготвија 
своите светилки. А неразумните им рекоа на мудрите: ‘Дајте ни од вашето масло, зашто нашите 

светилки гаснат.‘ Но мудрите им одговорија, велејќи им: ‘Да не биде малку и за нас и за вас, 
појдете кај трговците и купете си!‘ Кога отидоа да купат, младоженецот дојде и подготвените 
влегоа со него на свадбата, а вратата се затвори. Потоа дојдоа и другите девици и рекоа: 

‘Господару, Господару, отвори ни!‘ Но тој им одговори, велејќи им: ‘Вистина ви велам - не ве 
познавам!‘ А сега, бдејте, зашто не го знаете ни денот ни часот.“  

 

Споредбата со талантите: Матеј 25:14-30 

 
Користете ги своите таланти  

Матеј 25:14-30 

 
 

„Тоа е како човекот, кој тргнувајќи на пат, ги повика своите слуги и им го предаде својот имот, 
и на едниот му даде пет таланти, на другиот два, на третиот еден, секому според неговата 

способност, и отпатува. Оној што ги прими петте таланти, веднаш замина и тргуваше со нив 
та спечали други пет. Исто така, и оној со двата таланти, спечали други два. А оној кој прими 

 
26 Третата римска стража, позната и како „петлова“ стража, завршувала во 3:00 часот. 
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еден, отиде, ископа дупка во земјата и го скри среброто на својот господар. По долго време, 
дојде господарот на слугите и сакаше да си ја види сметката со нив. Така, кога пристапи оној 

кој прими пет таланти, донесе други пет таланти и рече: ‘Господару, ми даде пет таланти, а 
еве, јас спечалив и други пет.‘ Тогаш неговиот господар му рече: ‘Арно сторено, добар и верен 
слуго! Над малку беше верен, ќе те поставам над многу; влези во радоста на својот господар!‘ 

А кога пристапи оној кој прими два таланти, рече: ‘Господару, ми даде два таланти, а еве, јас 
спечалив други два.‘ Тогаш неговиот господар му рече: ‘Арно сторено, добар и верен слуго! 

Над малку беше верен, ќе те поставам над многу; влези во радоста на својот господар!‘ А кога 
пристапи оној, кој прими еден талант, рече: ‘Господару, знаев дека си строг човек, жнееш каде 
што не си сеел и собираш каде што не си веел; се исплашив, па отидов и го скрив твојот талант 

вземи. Еве, ти го твоето!‘ А неговиот господар одговори, велејќи му: ‘Зол и мрзлив слуго, 
знаеше дека жнеам, каде што не сум сеел и дека собирам каде што не сум веел; затоа требаше 
да им го дадеш моето сребро на менувачите и јас, по враќањето, ќе го земев моето со добивка. 

Затоа, одземете му го талантот и дајте му го на оној кој има десет таланти! Зашто секому кој 
има, ќе му се даде уште и ќе има во изобилство, а оној кој нема, ќе му се одземе и она што го 

има. А безвредниот слуга фрлете го во крајната темнина, каде што ќе има лелек и чкртање со 
заби.‘“  

 

Синот Човеков во Неговата слава: Матеј 25:31-46 

 
Судот 

Матеј 25:31-46 
 

 

„Кога Синот Човеков ќе дојде во Својата слава и сите ангели со Него, тогаш ќе седне на 
престолот на славата; и ќе се соберат пред Него сите народи, а Тој ќе ги оддели едни од 

други, како што пастирот ги одлачува овците од козите. И ќе ги постави овците од својата 
десна страна, а козите од левата. Тогаш Царот ќе им рече на оние од десната страна: ‘Дојдете, 
благословени од Мојот Татко, наследете го Царството кое ви е подготвено уште од 

создавањето на светот! Зашто огладнев и Ми дадовте да јадам; ожеднев и Ме напоивте; бев 
туѓинец и Ме примивте; бев гол и Ме облековте; бев болен и Ме посетивте; бев во зандана и 
дојдовте кај Мене.' Тогаш праведниците ќе Му одговорат и речат: ,Господи, кога Те видовме 

гладен и Те нахранивме; или жеден и Те напоивме? Кога Те видовме како туѓинец и Те 
примивме? Или гол и Те облековме? Кога те видовме болен или в зандана и дојдовме кај 

Тебе?‘ А Царот ќе им одговори: ‘Вистина ви велам, доколку му направивте така на еден од 
овие Мои најмали браќа, Мене Ми направивте.‘ Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: 
‘Одете си од Мене, проклети, во вечниот оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели! 

Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам; ожеднев и не Ми дадовте да пијам, бев туѓинец и 
не Ме примивте; бев гол и не Ме облековте; бев болен и в зандана и не Ме посетивте.‘ Тогаш 
тие ќе одговорат, велејќи: ‘Господи, кога Те видовме гладен, или жеден или како туѓинец, 

или гол, или болен или в зандана, и не Те послужевме?‘ Тогаш ќе им одговори: ‘Вистина ви 
велам, доколку не сте му направиле така на еден од овие најмаливе, ни Мене не сте Ми 

направиле!‘ И овие ќе отидат во вечна казна, а праведниците во вечен живот.“ 

 

 

ПОСЛАНИЈАТА НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ 
 

Господовиот Ден27 

 
27 За многу христијани Господовиот Ден е збунувачки термин и тежок да се опише. Следните забелешки би 

требало да помогнат во полесно разбирање на терминот и случувањата на последните настани.  

1. Господовиот Ден е долг 1000 години. Апостол Павле изјавува: „Но едно не смее да ви биде 
непознато, мили мои: дека за Господ еден ден е како илјада години, и илјада години се како 

еден ден.“ 



Патување со Исус 

Лекција 46: Поглед кон иднината 

Книга 

Страна 12 од 15 

 

 12 
Key2Changes.com 

 

 

 

1 Солунците 5:1-10 
 

„А за времињата и периодите, браќа, нема потреба да ви се пишува; зашто самите вие добро 
знаете дека Господовиот Ден ќе дојде како крадец во ноќ. Кога ќе велат: ‘мир и безбедност‘, 

тогаш ненадејно ќе падне погибел врз нив, како породилни маки врз бремена жена, и не ќе 
можат да избегаат. Но вие, браќа, не сте во темнина, та Денот да ве затече како крадец, 
зашто вие сите сте синови на светлината и синови на денот и не ѝ припаѓаме на ноќта, ниту 

на темнината. И така, да не спиеме28 како другите, туку да бдееме и да бидеме трезвени. 
Зашто оние кои спијат, спијат ноќе и оние кои се опиваат, ноќе се опиваат. А ние кои му 
припаѓаме на денот, да бидеме трезвени, облечени во оклопот на верата и љубовта, а како 

шлем, надежта на спасението, зашто Бог не нè определил за гнев, туку да придобиеме 
спасение преку нашиот Господ Исус Христос, Кој умре за нас за да живееме заедно со Него, 

било да сме будни или да спиеме.” 

 

Господовиот ден: 1 Солунците 5:1-10 

 

• „Денот Господов“: е долг 1000 години (2 Петрова 3:8). Тоа е седмиот ден од 1000 

години, сметајќи од создавање. Тој е Сабат, одмор за Божјиот народ, зашто 

Божјото царство ќе биде воспоставено на земјата, кој започнува со доаѓањето на 

Господ Исус Христос да владее, и завршува пред да биде ослободен Сатаната за 

повторно да ги измами народите. Тоа е 8-миот ден кој соодветствува со 8-миот ден 

на Празникот на Сеници (Октомври) кога небото и земјата ќе поминат, ќе настапи 

 
2. Господовиот Ден е седмиот ден од 1000 години, сметајќи од создавање. Тој е Сабат, одмор 

за Божјиот народ, зашто Божјото царство ќе биде воспоставено на земјата.  

1-виот ден – од Адам до Ное  
2-риот ден – од Ное до Авраам  

3-тиот ден – од Авраам до Давид  

4-тиот ден – Давид (помалото светло) до Исус (великото светло)  

5-тиот ден – Еден од последните денови  
6-тиот ден – Еден од последните денови  

7-миот ден – Господовиот Ден, Сабат кој започнува со доаѓањето на Господ Исус Христос 

за да владее и царува и кој ќе заврши со ослободување на Сатаната за повторно да ги заведе 

народите. 
8-миот ден – Небото и земјата ќе поминат; ќе настапи големиот бел престол и Бог создава 

ново небо и нова земја.  

3. За Господовиот Ден се зборува низ целото Слово на различни начини: денот, оној ден, 

Денот Господов и 1000 годишното Христово владеење.  
4. Господовиот Ден е примарна тема на Книгата Откровение, затоа што апостол Јован во 

Духот бил на Господовиот Ден. Тој објаснува настани кои се случиле во текот на Денот: 

предупредувања, суд, воскресение на мртви, врзување на Сатаната, свадбената гозба на 

Јагнето и Христовото владеење на земјата.  
5. Исус ќе ги исполни последните Празници (одвоени времиња) Господови: Денот на трубите 

(шофарот), Денот на Откупување и Празникот на Сеници.  

6. Забелешка: Исус ги исполнил првите три Празници (одвоени времиња) Господови: 

Господовата Пасха, Празникот на Бесквасни Лебови, Празникот на Првите плодови и 
Празникот на Седумте Седмици (недели или Пентекост).  

7. Господовиот Ден е исто така денот на воскресение, зашто во Осија 6:2 е запишано: „ќе нé 

оживее за два дена, а во третиот ќе нé подигне, и ние ќе живееме пред лицето Негово.“ Тоа 

е третиот ден од 1000 години од воскресението на Исус Христос, првите плодови. 
28 Има само еден ден во годината на кој Бог бара Неговиот народ да пости и да ги мачат нивните души. 

Тоа а Денот на Откупување, ден за Сабат. Тој ден започнува околу 18:00 часот кога Божјиот народ се 

собира заедно. Многумина остануваат буди цела ноќ, затоа што треба да бидат подготвени. Фокусот се 

става на проучување на Словото, пеење песни на славење на Бог и молитва. Затоа што Бог се приближува 
до Неговиот народ, многумина се воздржуваат од зборување на нивниот мајчин јазик и зборуваат само 

на духовни јазици. 
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големиот бел престол на судот и Бог ќе создаде ново небо и нова земја. 

Господовиот Ден е примарна тема на Книгата Откровение, затоа што апостол 

Јован во Духот бил на Господовиот Ден. Тој објаснува настани кои се случиле во 

текот на Денот: предупредувања, суд, воскресение на мртви (Осија 6:2), врзување 

на Сатаната, свадбената гозба на Јагнето и Христовото владеење на земјата. 

Господ ќе ги исполни последните Празници (одвоени времиња) Господови: Денот 

на трубите (шофарот), Денот на откупување и Празникот на сеници. 
 

• „...да не спиеме како другите, туку да бдееме и да бидеме трезвени... зашто Бог 

не нè определил за гнев, туку да придобиеме спасение преку нашиот Господ Исус 

Христос“. Има само еден ден во годината на кој Бог бара Неговиот народ да пости 

и да ги мачат своите души. Тоа а Денот на откупување, ден за Сабат. Тој ден 

започнува околу 18:00 часот кога Божјиот народ се собира заедно. Многумина 

остануваат будни цела ноќ, затоа што треба да бидат подготвени. Нагласката се 

става на проучување на Словото, пеење песни на славење на Бог и молитва. 

 

Господовото доаѓање 
2 Солунците 2:1-2 

 

„А сега, ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за 

нашето заедничко собирање кај Него, не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, 
ниту да се исплашите од некој дух или слово, ни од некое послание, како да е од нас 

испратено, како веќе да настапил Господовиот Ден.“ 

 

Отпадништво 
2 Солунците 2:3 

 

„Никој да не ве измами на никаков начин, зашто тоа29 нема да се случи додека првин не дојде 

отпадништвото30 и не се појави човекот на беззаконието31, синот на погибелта,“ 
 

• „тоа“: се однесува на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос.  
 

• „отпадништво“: „застранување на страна“ (од верата). 
 

• „се појави човекот на беззаконието“: „Антихристот“ е разоткриен.  
 

• Сето ова ќе се случи пред враќањето на нашиот Господ Исус Христос и времето 

кога ќе нè прибере кај Него.  

 

 

Гнасното опустошување  

 
2 Солунците 2:4 

 

„...кој се противи и се воздига над сè што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне 

во Божјиот храм32 и ќе се претставува себеси дека тој е Бог.“ 
 

 
29 „Тоа“ се однесува на враќањето на нашиот Господ Исус Христос и времето кога ќе не прибере кај Него.  
30 Отпадништвото (застранувањето) настапува пред враќањето на нашиот Господ Исус Христос и времето кога 

ќе нè прибере кај Него. 
31 Антихристот е разоткриен пред враќањето на нашиот Господ Исус Христос и времето кога ќе нè прибере кај 

Него.  
32 Гнасното опустошување за кое Даниел зборувал доаѓа пред враќањето на нашиот Господ Исус Христос и 

времето кога ќе нè прибере кај Него. 
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• „што ќе седне во Божјиот храм и ќе се претставува себеси дека тој е Бог“: овој 

настан се случува пред враќањето на нашиот Господ Исус Христос и времето кога 

ќе нè прибере кај Него.  

 

Тајната на беззаконието 
2 Солунците 2:5-12 

 

„Не помните ли дека за ова ви зборував уште кога бев кај вас? И сега знаете што го 

задржува за да се открие во своето време. Зашто, тајната на беззаконието веќе дејствува, 
додека не се отстрани од средината Оној што сега ја задржува, и потоа ќе се јави 
беззаконикот кого Господ ќе го убие со здивот на Својата уста и ќе го уништи со појавата на 

Своето доаѓање. Тоа е оној, чие доаѓање е во согласност со сатанското дејствување, со 
секаква сила, со чудотворни знаци, со лажни чуда и со секаква неправедна измама за оние 

кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта на вистината за да се спасат. И затоа Бог им 
праќа заблуда да дејствува меѓу нив за да ѝ веруваат на лагата, та да бидат осудени сите, 

кои не ѝ поверуваа на вистината, а имаа задоволство во неправедноста.“ 

 

Грабнување на црквата 
1 Коринќаните 15:51-53 

 

„Еве! Ви кажувам тајна: не ќе умреме33 сите, туку сите ќе се измениме34, во еден момент, за 
миг на окото, при последната труба35: 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.“ 
 

• „не ќе умреме сите“: не сите ќе починат во Христос; „сите ќе бидеме изменети“: 

„Грабнувањето на црквата“ – (Јован 11:24-26). 
 

• „при последната труба“: „последната“ или „големата труба“ се познава по нотата 

која ја испушта: „Текиах Гедола“. Таа нота започнува на Денот на трубите и 

завршува за време на церемонијата на „затварање на портата“ на крајот на Денот 

на откупување. Оваа труба труби подолго време, давајќи до знаење дека ако некој 

сака да се покае од неговите гревови, тогаш има можност за тоа. Исто така на 

Денот на откупување, на секоја 50та година Првосвештеникот гласно извикува 

дека тоа е Јубилејна година (Левитски Закони 25:9)  

 

Мртвите во Христос 
1 Солунјаните 4:13-18 

 

„Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за починатите36, за да не жалите како другите 
кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и оние кои се 
упокоиле37 во Исус, Бог ќе ги земе со Него. Зашто ова ви го кажуваме преку Господовото 

 
33 Не сите умираат во Христос.  
34 Ова е цитат за она што христијаните обично го нарекуваат „грабнувањето на црквата“. Исус на Марта и зборува 
за тој концепт во Јован 11:24-26: „Марта Му рече: ‘Знам дека ќе воскресне при воскресението, во последниот 

ден.‘ Исус ù рече: ‘Јас Сум Воскресението и Животот; оној што верува во Мене, и да умре - ќе живее. И секој, 

кој живее и верува во Мене, нема да умре довека. Веруваш ли во тоа?‘“ 
35 „Последната“ или „големата труба“ се познава по нотата која ја испушта: „Текиах Гедола“. Таа нота започнува 
на Денот на трубите и завршува за време на церемонијата на „затварање на портата“ на крајот на Денот на 

откупување. Оваа труба труби продолжено време давајќи до знаење дека ако некој сака да се покае од неговите 

гревови, тогаш има можност за тоа. Исто така на Денот на откупување, на секоја 50та година Првосвештеникот 

гласно ќе извикува дека тоа е Јубилејна година (Левитски Закони 25:9) 
36 Умрените во Христос 
37 Мртвите 
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слово, дека ние кои живееме и остануваме до доаѓањето на Господ, нема да отидеме пред 
оние кои се упокоиле; зашто Самиот Господ ќе слезе од небото, на заповед, со глас на 

архангел и со Божја труба, и мртвите во Христос ќе воскреснат први. Потоа ние живите кои 
останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, за да Го сретнеме Господ во 
воздухот; и така засекогаш ќе бидеме со Господ. Затоа, утешувајте се еден друг со овие 

зборови.“  
 

• „за починатите“: Мртвите во Христос.  
 

• „упокоиле“: Починати. 

 

Целта на лекцијата е да се биде буден, свесен и да се очекува Исусовото идно враќање.  

 

Споредување на редоследот на настаните на последните времиња преку зборовите на Исус, 

Павле и Јован од Книгата на Откровение:  
 

• Апостолско сведоштво: Исус 

• Уривање на Храмот: Исус 

• Породилни маки: Исус – Павле – Откровение 

• Отпадништво: Исус– Павле 

• Гнасното опустошување: Исус – Павле – Откровение 

• Големите маки/ времето на лажни месии: Исус – Павле – Откровение 

• Знаци на небото: Исус – Павле – Откровение 

• Божјиот гнев: Исус – Павле – Откровение 

• Доаѓањето на Исус/ Прибирање кај Него: Исус – Павле – Откровение 

• Христовото милениумско владеење: Откровение 

• Небото и земјата ќе поминат / Големиот бел престол на судот: Исус – Откровение 

• Крајот на времето / Ново небо и нова земја: Откровение  


