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Лекција 48 

 

Знаци 
 

Вовед: 

 

Исус, на учениците им дал мапа и доколку ја следат нема да бидат заведени. Остатокот од 

светот немал пристап до овие доверливи информации и ќе биде изненаден кога ќе настапи 

крајот.  

 

Знаејќи дека Неговото враќање нема да се случи подолго време, Исус почнал да поставува 

патокази кои апостолите ќе знаат да ги препознаат за време на нивниот живот. Тој ги уверил 

дека не треба да се плашат, дека крајот не е толку блиску. Потоа поставил уште една група 

патокази за идните ученици да бидат свесни дека крајот се наближува. Нив ги нарекол, 

почеток на породилните маки. Следната група патокази кон кои го насочил нивното 

внимание биле случувањата пред Неговото враќање: маки, отпадништво, лажни пророци и 

беззаконие. Иако знаците укажувале на тежок период, тие исто така обезбедувале надеж дека 

Неговото враќање набрзо ќе настапи.  

 

Исус не дал датуми. Тој знаел дека ќе има многу различни календари кои ќе се користат 

додека Тој да се врати. Исто така знаел дека земјата е тркалезна и денот е долг 24 часа, и 

дека два дена коегзистираат на планетата во секое време од денот. Затоа знаците кои Исус 

им ги оставил на Неговите ученици не се означени со датуми, а сепак се непогрешливи!  

 

Читање од Словото: 
 

Матеј 24:3, 15-31, Марко 13:14-27 и Лука 21:25-28 

 
Гнасното опустошување 

 

Матеј 24:3, 15-22 и 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 ОПУСТОШУВАЊЕ1, 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 во тие дни ќе има невола каква што немало од почетокот на Божјото создавање, 

ниту пак ќе има. И ако Господ не ги скуси тие дни, не ќе се спаси ниту еден човек, но заради 
избраните, што Тој ги избра, ќе ги скрати дните.“  
 

Лажни христоси и лажни пророци 

 

Матеј 24:23-28 и Марко 13:21-23 

 
1 Гнасното Опустошување: Даниел 9:27, 11:31, и 12:11 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A23-28%2C+Mark+13%3A21-23&version=NIV
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(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, 
како што молњата излегува од исток и свети до запад, такво ќе биде и доаѓањето на Синот 
Човеков. Зашто каде што има мрша, таму ќе се собираат мршојадците.“ 

 
Доаѓањето на Синот Човеков 

 

Матеј 24:27-31, 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) 

 

„Зашто, како што молњата излегува од исток и свети до запад, такво ќе биде и доаѓањето на 
Синот Човеков. Зашто каде што има мрша, таму ќе се собираат мршојадците! 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 ПАЃААТ2 од небото и небесните сили ќе се растресат. И тогаш ќе Го видат СИНОТ 

ЧОВЕКОВ КАКО ДОАЃА НА ОБЛАЦИ3, со голема сила и слава. И Тој ќе ги испрати 
Своите ангели со СИЛЕН ГЛАС ОД ТРУБА, а ТИЕ ЌЕ ГИ СОБЕРАТ4 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.“ 

 
Матеј 24:31 и Марко 13:27 

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

 

„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. А 

кога ќе почне да се случува тоа, исправете се и поткренете ги главите, зашто наближува 
вашето откупување.“ 

 

Дискусија во група: 

 

За да ја разбереме мапата, што треба да направиме?  

За да ја разбереме Исусовата мапа за иднината, што треба да направиме?  

 

Заповедите: 

 

1. Читателите нека разберат. 

2. Оние кои се во Јудеја нека бегаат по планините.  

3. Оној што ќе биде на покрив, нека не слегува да земе нешто од својата куќа. 

4. Кој ќе биде в поле, нека не се враќа за да ја земе наметката!  

5. Молете се вашето бегство да не биде во зима или на Сабат.  

 
2 Исаија 13:10 и Јоил 2:30-31 СОНЦЕТО ЌЕ ПОТЕМНИ, МЕСЕЧИНАТА НЕМА ПОВЕЌЕ ДА СВЕТИ, 

ЅВЕЗДИТЕ ЌЕ ПАЃААТ. 
3 Даниел 7:13 СИНОТ ЧОВЕКОВ КАКО ДОАЃА НА ОБЛАЦИ. 
4 Исаија 27:12-13 СИЛЕН ГЛАС ОД ТРУБА, а ТИЕ ЌЕ ГИ СОБЕРАТ. 
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6. Не му верувајте.  
7. Ете, ви кажав однапред! 

8. Не им верувајте. 

9. Исправете се и поткренете ги главите.  
 

Лекцијата: 

 

• Патоказ #10 - Гнасното Опустошување... (кој чита - нека разбере!). 

 

До овде, патоказите кои Исус ги давал биле општи. Но, гнасното опустошување е многу 

специфично и кога тоа ќе се случи, ќе означи серија на апокалиптични настани кои ќе водат 

до враќањето на Господ Исус Христос. Според Исус, овој посебен настан мора да биде 

разбран.  

 

Стиховите од Словото кои се однесуваат на гнасното опустошување се Даниел 9:27, 11:31 и 

12:11. Таму пишува:  
 

„И во една седмица5, ќе склопи завет со мнозина, а во половината на седмицата ќе 

престанат жртвата и приносот, а на врвот од светилиштето ќе биде поставен 

Гнасниот Пустошник, сè додека предопределената пустош не го собори 

Пустошникот.“ (9:27) 
 

„И ќе постави определен одред војска што ќе го осквернува светилиштето - 

тврдината, ќе ја укине секојдневната жртва и ќе го постави Гнасниот Пустошник.“ 

(11:31) 
 

„Од времето, кога ќе се прекрати секојдневната жртва и ќе се постави Гнасниот 

Пустошник, ќе минат илјада двесте и деведесет денови.“ (12:11) 

 

За да настапи „гнасното опустошување“ треба да постои Шатор на Состанок или Храм. 

Опустошувањето настапува кога нешто е поставено, 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 инвентар: златниот жртвеник 

(жртвеникот за темјан), златен свеќник со седум краци и масата со дванаесетте векни леб, 

Ковчегот на Заветот и Престолот на милоста. Пророштвата исто така велат дека 

редовните6 жртвувања и приноси ќе престанат.  

 

Некакво7 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, го запрел жртвувањето 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 во 1 Макавејци 4:36-

61. Осумдневната прослава на Ханука е прослава за повторното посветување на Храмот.  

 

 
5 Ова најверојатно се однесува на „Шемитах“ или „недела од години“.  
6 Еврејскиот збор за редовен е „тамид“ што значи вечно или постојано. Овие жртви се приносот за грев (грев 

против Бог), принос за престап (грев против другите), жртвата сепаленица (служба или преданост пред Бог), 

принос на темјан (молитва) и принос на месо и пијалак (лебот и виното).  
7 Затоа што, и Исус и Павле, зборуваат за Гнасното опустошување како за нешто во иднина, опустошувањето 

направено од Антиох IV кој бил 200 години пред нив не можел да биде исполнување на овие настани. 
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Апостол Павле исто така зборува за овој настан во 2 Солунците 2:3-4: „Никој да не ве измами 

на никаков начин, зашто тоа (Господовиот Ден8) 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.“ 

 

Исусовите ученици предвреме ќе знаат дека ќе настапи гнасното опустошување, затоа што 

Тој им заповедал да се молат, тоа да не се случи во зима или на Сабат.9 А кога ќе се случи, 

Тој им заповедал на учениците кои живеат во Јудеја10, веднаш да побегнат на планините.  

 

Гнасното опустошување го одбележува почетокот на големите маки11, во Стариот Завет 

познато како маките на Јаков. Месијанскиот жар ќе биде во подем, бидејќи многу луѓе ќе го 

очекуваат Месијата. Затоа Исус ги предупредил учениците дека лажни христоси и лажни 

пророци ќе се јават за време на овој период. Тие дури и ќе прават големи чуда и знаци. Исус 

ги предупредил учениците да не тргнуваат по нив, зашто Неговото доаѓање ќе биде видливо 

за сите.  

 

• Патоказ #11 – Знаци на небото. Исус рекол: „А кога ќе почне да се случува тоа, 

исправете се и поткренете ги главите, зашто наближува вашето откупување.“ 

 

Според Исусовото кажување, овие знаци на небото ќе почнат да се појавуваат после 

големите маки. Тие ги обележуваат деновите веднаш пред Господовиот Ден, добро 

објаснети во Стариот Завет и се состојат од:  

 

1. Сонцето ќе се помрачи.  

2. Месечината ќе го изгуби својот сјај. 

3. Ѕвездите ќе паѓаат од небото.  

4. Небесните сили ќе бидат разнишани.  

 

„Ете, денот Господов доаѓа лут, со гнев и пламната јарост, за да ја претвори земјата 

во пустина и да ги истреби од неа грешниците нејзини. Ѕвездите небески и светилата 

нема да даваат од себеси светлина; сонцето ќе се замрачува при изгревањето свое; и 

месечината нема да свети со светлината своја. Јас ќе го казнам светот за злото, и 

нечесните - за нивните беззаконија; ќе го премавнам високоумството на гордите и ќе 

ја понизам надуеноста на угнетувачите; ќе направам така, што луѓето да бидат 

поретки од чисто злато, а мажите - поретки од офирско злато. Затоа ќе го затресам 

небото, земјата ќе се помести од местото свое поради јароста на Господ Саваот, во 

денот на пламнатиот гнев Негов.“ (Исаија 13:9-13) 

 

 
8 Господовиот Ден е период од 1000 години, кој започнува со доаѓањето на Господ Исус Христос за да владее 

на земјата. Во тоа време Исусовите ученици ќе се приберат кај Него (ќе бидат грабнати) и Божјиот гнев ќе 

биде излеан врз злите. Солунците, на кои Павле им пишува во 51 година, биле загрижени дека Господовиот 

Ден веќе настапил во нивно време. Иако некои од знаците кои Исус ги дал веќе се случиле до тоа време, Павле 
им вели дека нивното прибирање при Исус не може да се случи сè до после настапувањето на Гнасното 

опустошување.  
9 Ова може да се однесува на неделниот Сабат (околу 18:00 часот во Петок до 18:00 во Сабота) или било кој 

друг Сабат од седумте кои се Господови Празници (од Господ одредени времиња). 
10 Подрачјето на Јудеја е во рамките на радиус од 55 километри околу Ерусалим. 
11 Маки се напади и страдања кои светиите ги трпат во светот од раце на луѓе. (види: Јован 16:33) 
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„И ќе покажам знаци на небото и на земјата: крв, оган и столбови од дим. Сонцето ќе 

се преобрати во темнина, а месечината - во крв, пред да настапи денот Господов, 

великиот и страшниот.“ (Јоил 3:3-4) 

 

• Патоказ #12 – Знакот на Синот Човеков ќе се појави на небото.  

 

Знакот на Синот Човеков е последниот знак кој учениците треба да го очекуваат. Ние треба 

да го бараме овој знак затоа што Исус им заповедал да бидат будни (да се подготват) и да се 

исправат 12 (да гледаат кон небото) кога ќе почнат да се јавуваат знаците на небото.  

 

Многумина се збунети за тоа каков ќе биде тој знак, но Словото јасно ни кажува. Изразот 

„Синот Човеков“ е извлечен од Даниел 7:13-14. Тоа е директен еврејски цитат кој се 

однесува на Месијата, а Исус често го користи кога зборува за Себе.  

 

„Во ноќните виденија видов, 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.“ 

 

Знакот кој Исусовите ученици треба да го бараат се „небесните облаци“. Како христијани, 

треба да бидеме свесни за ова, затоа што во Книгата на Дела 1:9-11 е запишано за Исусовото 

вознесување на небото.  

 

„И велејќи го тоа, се вознесе пред нивните очи, и облак Го зеде од пред нивните погледи. И 

додека гледаа настојчиво кон небото, а Тој си заминуваше, ете двајца мажи во бела облека 

застанаа крај нив и им рекоа: ‘Мажи, Галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој 

Исус Кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што Го видовте да оди на 

небото.‘“ 

 

Ова не е обичен облак. Тоа е Шекина или облакот 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. Исус рекол дека 

во тоа време земјата ќе потемни. Па така, појавувањето на овој облак нема да може да се 

помеша со ниту еден друг, зашто ќе биде исполнет со светлина. Исус исто така рекол дека 

Неговото доаѓање ќе биде како молња на небото. Ќе биде сосема видливо!  

 
И Господ 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. Големата труба, во 1 

Солунците 4:16 се нарекува „Божјата труба“, а во 1 Коринќаните 15:52 се нарекува 

„последна труба“. Самата труба е шофар. Направена е од рог на овен, затоа што Бог 

обезбедил овен за Авраам да го жртвува наместо Исак. Па така, кога ќе затруби, Божјиот 

народ се потсетува за Божјата грижа за нив.  

Шофарот труби за два Господови Празника (одредени периоди).  

 

• Јом Теруах – Денот на трубите (роговите) или Денот на предупредување, е 

библиското име на овој прв празник. Евреите исто така овој ден го нарекуваат Рош 

 
12 Можеби Неговиот народ се поклонувал додека се молеле сè до тогаш, на што ова Слово укажува. „Туку, 
бдејте и молете се да имате сила да избегнете од сето тоа што ќе настане, и да застанете пред Синот 

Човеков.“ (Лука 21:36) 
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Хашанах или „почеток на годината“, затоа што е 1-виот ден од седмиот месец. Тие 

исто така некогаш го нарекуваат Јом Хазикарон – Ден на сеќавање и Јом Хадин – 

Денот на судот. (Види Јоил 2:1-14) 

• Јом Кипур – Денот на откупување е вториот празник. (Види Јоил 2:15-17) 

• Двата празника го обележуваат почетокот и крајот на период од 10 дена за покајание 

на народот пред Бог, наречен Јамим Нораим – Денови на стравопочит.  

 

Кога Исус зборува за големата труба, некои тоа го преведуваат како „со силен трубен глас“. 

Преводот „силен трубен глас“ одговара во целост затоа што се однесува на последната нота 

која шофарот ја испушта: „Текиах Гедола“- продолжен звук. Таа нота започнува на Денот 

на трубите, а завршува за време на церемонијата на „затварање на портата“ на крајот на 

Денот на откупување во Јубилејната година. Оваа труба труби продолжено време, давајќи 

до знаење дека ако некој сака да се покае од своите гревови, тогаш има можност за тоа. Затоа 

што ниту еден човек не може да ја свири таа нота толку долго време (10 дена), таа нота исто 

така се смета за Божја труба.  

 

Кога апостол Павле зборува за „последната труба“ тој мислел на три нешта:  

 

• Свирење на последната нота.  

• Последниот Јубилеј: кога народот ќе биде ослободен од ропство, кога долговите ќе 

им бидат простени и ќе им се врати земјата.  

• Еврејската традиција вели дека Господ ги зачувал двата рога од овенот кој бил 

жртвуван наместо Исак. Звукот на едниот рог (првиот) бил на планината Синај, а 

вториот ќе даде звук (последниот) кога Тој ќе го откупи Својот народ преку доаѓањето 

на Месијата, на крајот на времето.  

 

Целта на лекцијата: 

 

Разберете ги знаците на времето.  


