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Лекција 49 

 

Бидете будни 
 

Вовед: 

 

Исус бил загрижен за иднината на учениците. Тој сакал тие подготвено да се соочат со 

предизвиците. Па така, излагањето на Маслинската Гора го започнал со предупредување до 

учениците да не бидат заведени, потоа им дава мапа со патокази на идните настани и 

завршува со тоа што им вели да бидат будни. Тоа може да се спореди со денешна аналогија 

на камп - патување.  

 

Јован, секој викенд, оди на своето омилено место за кампување, и планира во недела навечер 

таму да се сретне со неговиот пријател Тони. Јован му вели: „Тони многу ми е драго што 

сакаш да поминеш време со мене на моето омилено место за кампување, но затоа што одиме 

во различно време, еве ти упатство како да стигнеш таму. Прво, малку е комплицирано да 

се стаса до таму, па затоа добро внимавај што ќе ти кажам. Нема да имаш никаква корист 

ако прашуваш други како да стигнеш, затоа што тие не знаат каде е моето место за 

кампување. Ако ги слушаш нив, ќе бидеш заведен.  

 

Тргни по неасфалтираниот пат северно од градот. На почетокот е некако нерамен, па ќе 

дојдеш до одвојување на патот. Продолжи по десната патека. Тој пат ќе те води до шумата. 

Кога ќе влезеш во шумата, малку е потешко, затоа што има многу козји патеки кои можеш 

да ги одбереш. Кога ќе влезеш во шумата, тргни по третото патче од лево. Заврти десно 

покрај куќичката крај езерото. Потоа оди околу три километри и ќе дојдеш до една голема 

карпа на левата страна од патеката. Потоа сврти на првата патека од десно.  

 

Од таму патека е потешка и можеби ќе помислиш дека си на погрешно место. Но само 

продолжи да одиш и после кратко време патеката ќе те доведе до широка лединка каде што 

кампуваат многу луѓе. Ако ги прашаш каде сум, само ќе те насочат на погрешна страна и ќе 

се изгубиш.  

 

Помини преку лединката кон најдалечната страна. Таму ќе видиш големо дрво кое лежи на 

патот. Заобиколи го од десната страна и продолжи понатаму. Дотогаш веќе ќе почне да се 

стемнува. Продолжи понатаму сè додека не дојдеш до една чистинка, која е над една 

провалија. Од таму ќе имаш прекрасен поглед на небото и ѕвездите. И од таму ќе можеш да 

го видиш светлото на мојот логорски оган. Ќе бидеш уморен од патувањето, но остани 

буден, зашто ако не си внимателен, можеш да скршнеш од патеката и да ја промашиш, и 

никогаш нема да стигнеш до кампот.“  

  

Исус силно нагласува да се остане буден. За време на излагањето на Маслинската Гора Тој 

дава 20 упатства кои Неговите ученици треба да ги послушаат. Последните 10 се однесуваат 

на прашањето на будност. 

 

Читање од Словото: 

 
Матеј 24:32-25:13; Марко 13:28-37; Лука 21:29-36 

Споредбата со смоквата 
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Матеј 24:32-44, Марко 13:28-33 и Лука 21:29-32 

 
(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 тоа, знајте дека е близу, на 
прагот е! Вистина ви велам, ова поколение нема да мине додека не се збидне сето тоа. Небото 

и земјата ќе поминат, но Моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час, никој не знае: 
ни ангелите на небото, ниту Синот, туку само Таткото.“ 

 

Крадец во ноќта 

Матеј 24:37-44 
 

 

„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. 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.“ 

 

Бидете будни 

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 пропеат 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!“ 
 

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.“  

 

Застанете пред Синот Човеков 

Лука 21:34-36 
 

 

„Туку, вардете се, вашите срца да не бидат обременети со ненаситност, 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.“ 
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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 приготвија1 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.“  

 

Дискусија во група: 

 

Моментално во САД преовладува одреден есхатолошки правец (проучување на последните 

времиња). Тој популарно се нарекува „пред маките“2 и произлегува од систем на теологија 

познат како Диспензационализам. Диспензационализмот е систем на теологија кој започнал 

да се развива од Џон Нелсон Дарби во 1827 година. Тој почнал да зборува за есхатолошкото 

гледиште „пред маките“, откако пролетта 1830 година слушнал пророштво од Маргарет 

Мекдоналд. Диспензационалното гледиште на Дарби добило значајно место во САД кога 

С.И. Скофилд го вклучил како референца во својата Библија во 1917 година. После тоа, 

почнало да се предава во Далас Теолошкото Училиште и еден од студентите, Хал Линдзи, 

го популаризирал со неговата книга The Late Great Planet Earth (1970). 

 

Четирите главни компоненти на гледиштето дека Црквата ќе биде грабната пред маките се:  
 

1. Христијаните ќе бидат грабнати (подигнати за да се сретнат со Господ во воздухот) 

пред седумгодишниот период на маки.  

2. Грабнувањето ќе се случи пред Исусовото второ доаѓање.  

3. Грабнувањето ќе биде „тајно“. (Нема да биде видливо за никого. Оние кои ќе 

останат ќе бидат или Евреи или неверници, и тие ќе откријат дека сите христијани 

исчезнале во еден момент.)  

4. Грабнувањето ќе е непредвидливо. (Може да се случи во било кое време. Не мора 

да има било какви знаци пред да се случи.)  

 

Според позицијата на грабнување на Црквата пред големите маки, дадена погоре, ве молам 

одговорете на следните прашања:  
 

1. Ако Исусовото враќање е непредвидливо (може да се случи во секое време)  

a. Зошто Тој не го кажал тоа?  

b. Зошто се трудел на учениците да им каже за посебни идни настани?  

c. Зошто ги предупредил да внимаваат да не бидат заведени?  

 
1 Приготвија: Подготвено за користење. 
2 Есхатолошкото гледиште е всушност футуристичко – пред милениумска – со грабнување на црквата пред 

големите маки. Тоа е спротивно на црковната историска позиција, која е футуристичка – пред милениумска – 
со грабнување на црквата после големите маки. Александар Рис дава преглед на црковната историска позиција 

на последната страница од оваа лекција.  
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d. Зошто Тој на учениците им дал посебни заповеди кога забележале дека се 

случуваат некои работи?  

e. Затоа што според ова мислење не е потребно да има знаци кои ќе му претходат 

на Грабнувањето, тогаш зошто апостол Павле рекол дека прибирањето кај Исус 

нема да се случи до после отпадништвото и после откривањето на човекот на 

беззаконието?  

2. Исус на учениците им заповеда да бидат будни.  

a. Зошто?  

b. Каква е разликата ако верникот е буден или не, ако Грабнувањето е тајна?  

c. За кои работи треба да се будни?  

3. Ако грабнувањето на верниците треба да се случи пред Христовото доаѓање, зошто 

Исус или некој од апостолите или пророците не кажал никому или не запишал нешто 

во однос на тоа?  

 

Заповедите: 

1. Научете од споредбата за смоквата. 

2. Препознајте дека Тој е близу, пред вратата е.  

3. Затоа, бидете будни.  

4. Но бидете сигурни за ова.  

5. Поради таа причина, бидете подготвени.  

6. Внимавајте, бидете будни.  

7. Затоа, бидете будни.  

8. Бидете будни.  

9. Внимавајте.  

10. Постојано бидете будни и молете се.  

 

Лекцијата: 

 

Веднаш откако Исус им кажал на учениците дека ќе се врати на земјата, Тој им рекол да се 

поучат од споредбата3 за смоквата. Споредбата која ја искористил имала силен ефект! Само 

неколку часа порано тие поминале покрај смоквата која Исус ја проколнал претходниот ден 

и забележале дека за еден ден таа од корен се исушила.  

 

Причината зошто Исус ја проколнал смоквата било затоа што дала лажен знак. Времето 

било Април. Обично смоквата разлистува во Јули или Август, а плодот созрева во Октомври. 

Сепак, кога разлистува, смоквата покажува и плод во исто време. Па така Исус отишол до 

дрвото за да види дали има плод. И затоа што немало плод на дрвото, Исус знаел дека нешто 

не е нормално и ја проколнал.  

 

Евреите знаеле дека е вообичаено смоквата да разлиста во лето. Па затоа тоа бил видлив 

знак дека летото наближува, настапува или само што не дошло. На ист начин Исус сакал 

Неговите ученици да имаат општо знаење во однос на времињата на Неговото доаѓање. 

Знаците на небото: сонцето и месечината нема повеќе да светат, а ѕвездите ќе паѓаат од 

небото и сето тоа треба да служи како знаци за Неговото враќање, слично како и со 

смоквата4. Времето наближува, на дофат е или само што не пристигнал. Не треба да има 

 
3 Споредбата се користи како илустрација за споредување на познат концепт за некоја тема, со непознат.  
4 И видов кога го отвори шестиот печат, и се случи голем земјотрес; сонцето поцрне како струнена вреќа, а 
целата месечина се стори како крв, и небесните ѕвезди испопаѓаа на земјата, како што смоквата ги исфрла 

своите незрели плодови, кога ќе ја затресе силен ветар. (Откровение 6:12-13) 
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сомнеж за валидноста на овие знаци на небото како претходница на Христовото враќање, 

затоа што сите три синоптички евангелија пишуваат за знаците на небото, и тоа веднаш 

после споредбата со смоквата.  

  

Прашањето за будност се врти околу споредбата со смоквата. Исус знаел дека човек не може 

да биде буден 24 часа на ден, 7 дена во неделата, и Тој не бара неговите ученици да го прават 

тоа. Сепак, тој им кажува кога треба да бидат будни. Како смоквата, кога ќе ги видите дека 

започнуваат знаците на небото, бидете будни, вашето откупување се наближува. Всушност 

Исус рекол дека од времето на започнување на знаците на небото, па до Неговото враќање 

ќе биде период од една генерација. 

 

Концептот за тоа кога да се биде буден е зацврстен во Матеј (24:37-41) кога тој го споредува 

доаѓањето на Синот Човеков со деновите на Ное. Повеќето христијани не знаат дека на Ное 

му бил даден пророчки знак за тоа кога да биде буден и подготвен да влезе во Арката. Ајде 

одблиску да ја погледнете оваа случка.  

 

Таа започнува со Енох, кој му бил прадедо на Ное, односно седмата генерација од Адам. 

Според Јуда 14, Енох бил пророк и чекорел со Бог. Во неговата 365та година од животот тој 

заминал кај Бог без да умре.5 Енох, како да е пророк, на својот син му дал име Метушелах 

(Метузалем). Коренот на ова име е „неговата смрт ќе донесе“6 или слично значење7. Според 

еврејските приказни, Метушелех умрел 7 дена пред Ное да прими збор од Бог дека треба да 

влезе во Арката. Потоа тој бил во Арката седум дена пред да почне потопот. (Битие 7:4). 

 

Иако Ное завршил со градење на Арката, тој не морал да биде „буден“ или „подготвен“ сè 

до смртта на Метушелах, што за него било пророчки знак дека потопот само што не 

настапил. Потоа до Ное дошол Божјиот Збор да влезе во Арката во која тој и неговите 

домашни ќе бидат спасени и заштитени од Божјиот гнев кој ќе се излее. На сличен начин, 

христијаните треба да бидат „будни“ или „подготвени“ кога ќе ги забележат знаците на 

небото, и да препознаат дека се наближува Божјиот суд. Тогаш Божјото слово (Исус 

Христос) ќе дојде за да ги спаси Своите „домашни“ од Божјиот гнев кој ќе се излее.  

 

Започнувајќи со споредбата за смоквата, Исус започнал со поттикнување на учениците да 

останат будни. Додека го правел тоа, Исус исто така вметнувал уште три нови концепти 

заедно со итноста која се чувствува во Неговиот коментар:  
 

1)  Оние кои не се Негови ученици нема да знаат што се случува.  

2)  Никој нема да го знае ни денот ни часот.  

3)  Темнина или ноќ.  

 
5 Ние во денешно време тој настан го нарекуваме „грабнување“ или „земени од Бог“. Енох и Илија се 

единствените луѓе од Словото кои не умреле, туку биле земени од Бог на небо, уште додека биле живи.  
6 Извори: 

Missler Chuck, Cosmic Codes: Hidden Messages from the Edge of Eternity, Koinonia House, 1999.  

Jones, Alfred, Dictionary of Old Testament Proper Names, Kregel Publications, Grand Rapids, MI, 1990.  

Kaplan, Rabbi Aryeh, The Living Torah, Maznaim Publishing Corporation, Jerusalem, 1981.  

Pink, Arthur W., Gleanings in Genesis, Moody Bible Institute, Chicago, IL, 1922.  
Rosenbaum, M., and Silbermann, A., Pentateuch with Onkelos's Translation (into Aramaic) and Rashi's 

Commentary, Silbermann Family Publishers, Jerusalem, 1973.  

Stedman, Ray C., The Beginnings, Word Books, Waco, TX, 1978. 
7 На пример, Метју Хенри вели: „Важноста на неговото име, за кои некои мислат дека е пророчко, е поради 
неговиот татко Енох кој бил пророк. Метушелах претставува: тој умира, или покажува кон, или претходи на, 

имено потопот, кој се случил истата година кога Метушелах умрел.“  
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Затоа што оние кои не се Исусови ученици нема да го очекуваат Неговото појавување, 

знаците на небото за нив нема да имаат исто значење. 

 

Никој нема да го знае денот и часот на Исусовото доаѓање, затоа што секогаш има два дена 

во 24 часа кои постојат на планетата во секое време. Според еврејската традиција судот врз 

луѓето започнува на Господовиот празник наречен Јом Теруах, Денот на трубите8 (рогот). 

Необичната карактеристика на овој ден е дека се слави за време од два дена9 затоа што се 

темели врз видливо забележување на нова месечина во седмиот месец. 

 

Според Исус, кога Тој ќе дојде ќе биде темнина10, а тоа се гледа и низ старозаветни цитати 

во однос на Господовиот Ден. 
 

„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.“ (Исаија 13:9-10) 

 

„Зашто близок е денот, да, близок е денот Господов, денот мрачен (облачен); часот 

на народите иде.“ (Езекиел 30:3) 

 

„Трубете со труби на Сион и викајте на Мојата света гора; нека треперат сите 

жители земни, зашто доаѓа денот Господов, близу е денот на темнина и мрак, денот 

облачен и црн.“ (Јоил 2:1-2)  

 

„Зашто близу е денот Господов во Долината на одлуката. Сонцето и месечината ќе 

потемнат, и ѕвездите ќе го изгубат својот сјај. И ќе загрми Господ од Сион и ќе го 

испушти гласот Свој од Ерусалим: ќе затреперат небото и земјата; но Господ ќе му 

биде заштита на Својот народ и одбрана за синовите Израелови.“ (Јоил 4:14-16) 

 

„Денот Господов е мрак, а не светлина, тој е мрак, и во него нема виделина.“ (Амос 

5:20) 

 

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 спиеме 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 

 
8 Овој празник исто така се нарекува Рош Ха Шанах (Ден на Нова година), Јом Хазикарон (Ден на сеќавање) 
и Јом Хадин ( Ден на судот).  
9 Евреите го нарекуваат „Јома Ариката“ или долг ден. 
10 Од Словото дознаваме дека Исус ќе се врати кога ќе биде темнина. Не е важно кој дел на денот ќе биде, 

зашто сонцето, месечината и ѕвездите нема да светат. Зошто ова се случува е претпоставка. Треба да се 
забележи дека Јом Теруах, Празникот на трубите паѓа на првиот ден на нова месечина, кога ноќното небо 

секако е темно.  
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нашиот Господ Исус Христос, Кој умре за нас за да живееме заедно со Него, било да 

сме будни или да спиеме. (1 Солунците 5:1-10) 

 

Целта на лекцијата: 

 

Бидете подготвени кога ќе ги видите знаците на небото.  

 


