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СО ВЕКОВИ ОЧЕКУВАН НАСТАН 
 

Во оваа лекција ќе проучуваме за настанот кој 

претставува голема надеж на христијанската црква и 

врв на евангелската порака во планот на спасението. 

Денешното време е од големо значење за сите живи суштества. Владетели и 

државници, личности на позиции на доверба и авторитет, мудри луѓе и жени од сите 

класи го насочуваат вниманието кон настаните кои се одигруваат околу нас. Тие ги 

проучуваат односите кои постојат помеѓу народите. Така ја запазуваат силината на секој 

земен елемент и увидуваат дека се случува нешто големо и одлучувачко, дека светот се 

наоѓа на работ на голема криза. Библијата, и единствено Библијата, ни дава исправно 

гледиште за сите тие појави. Тука се откриени големи завршни случувања на историјата 

на светот кои веќе ја фрлаат својата сенка, додека од викот на нивното настапување 

земјата трепери а човековото срце замрува од страв.  

Општата состојба во светот покажува дека нам непосредно ни претстојат тешки 

времиња. Дневните весници се полни со предвестувања за еден ужасен судир во блиска 

иднина. Често се случуваат дрски разбојништва. Штрајковите станаа вообичаена појава. 

Кражбите и убиствата ги има на секој чекор. Злосторниците, опседнати со демони им го 

одземаат животот на мажите, жените и малите деца. Порокот ги залудел луѓето и 

секаков вид на зло превладува насекаде. Посматрајќи го сето тоа, мораме да се 

заинтересираме што вели Библијата за состојбата на светот која ќе му претходи на 

Христовото доаѓање.  

 

ПОСЛЕДНИ ДЕНОВИ 

 

Кое Христово ветување отсекогаш им било најдраго на оние кои Го љубат со 

целото срце? 

 

„Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај Себе 

за да бидете и вие каде што сум Јас“ (Јован 14:3; да се прочитаат и првите два стиха од 

истото поглавје). 

 

Кога учениците прашале кога тоа можат да го очекуваат, што им одговорил 

Христос?  

 

„Па така, кога ќе видите дека станува ова, знајте дека се приближи царството 

Божјо“ (Лука 21:31; да се прочитаат и стиховите кои следуваат и 24-то поглавје од 

Евангелието по Матеј). 



 

Иако тој ден за безгрижните и незаинтересираните ќе дојде како крадец во ноќ, 

што кажува апостол Павле за верните? 

 

„Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да може да ве затече како крадец“ (1. 

Солунјаните 5:4). 

 

Дали некој може да го дознае точното време на Христовото доаѓање? 

 

„А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, туку само Мојот Отец“ 

(Матеј 24:36). 

 

Дали Христос при своето второ доаѓање ќе дојде тајно, јавувајќи се само на 

неколкумина избрани, или ќе Го здогледа целиот свет? 

 

„Ете, иде со облаци, и ќе го види секое око“ (Откровение 1:7). 

„Зашто, како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде 

доаѓањето на Синот Човечки“ (Матеј 24:27). 

 

Дали Христос вистински и лично ќе дојде? 

 

„Овој Исус... ќе дојде пак на истиот начин како што Го видовте да оди на небото“ 

(Дела на апостолите 1:11). 

 

За да се осведочиме дека ќе Го видат не само Неговите верни следбеници, да 

прочитаме што тогаш ќе прават непокајаните? 

 

Непокајаните ќе им говорат на планините и на карпите: „Паднете врз нас и скријте 

нè од лицето на Оној Кој седи на престолот“ (Откровение 6:16). 

 

Кое важно предупредување го дава Христос во врска со своето доаѓање? 

 

„И така, ако ви речат: ,Ете, Тој е во пустината‘ - не излегувајте; или, ете, во тајна соба 

е‘ - не верувајте“ (Матеј 24:26). 

 

Кое име ќе го носи нашиот Господ кога по втор пат ќе дојде? 

 

„А облеката и на бедрото Негово беше напишано името: „Цар над царевите” и 

„Господар над господарите“ (Откровение 19:16). 

Иако не очекуваме да го дознаеме денот и часот на Христовото доаѓање, сепак 

треба да бидеме запознаени со знаците кои јасно и недвосмислено укажуваат на тој 

настан. 

 

ЗНАЦИ ВО ПРИРОДАТА 



 

Какви знаци според Христовите зборови, ќе се покажат во сонцето, месечината и 

ѕвездите? 

 

„И веднаш, по маките на тие дни, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава 

својата светлина, и ѕвезди ќе паѓаат од небото, и силите небески ќе се разнишаат“ 

(Матеј 24:29). 

Набргу по завршетокот на средновековното прогонство, „по маките на тие дни“, 

беше големиот мрачен ден - 19. мај 1780. година, а месечината истата таа вечер 

изгледала токму така како што е најавено во пророштвото, паѓањето на ѕвездите се 

случило ноќта помеѓу 12. и 13. ноември 1833. година. 

 

Кој знак на земјата сѐ почесто се повторува? 

 

„И земјотреси на разни места“ (Матеј 24:7). Големиот земјотрес во Лисабон на 1. 

ноември 1775. година, кој за неполни шест минути однел 60.000 животи се смета за 

исполнување на оваа пророштво, но од тогаш во постојан пораст е бројот на 

земјотресите кои се поголеми и по јачина и по трагедијата. 

 

ОПШТЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ ЗНАЦИ 

 

Кои знаци постојат во политичкиот и економскиот свет? 

 

„Тага кај народите од неизвесноста и од бучењето на морето, и од брановите; 

луѓето, пак, ќе умираат од страв и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто 

и силите небесни ќе бидат разнишани“ (Лука 21:25,26). 

„Ќе слушате за војни и повици на војни. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа 

треба да биде; но тоа уште не е крајот. Зашто ќе се крене народ против народ, и царство 

против царство“ (Матеј 24:6,7). 

„Народите збеснаа“ (Откровение 11:18).   

„И додека уште велат: „Мир и безбедност!”, Тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст 

и не ќе можат да избегнат“ (1. Солунјаните 5:3). 

„Ајде сега вие, богати... Сте насобрале богатство за последните дни“ – (Јаков 5:3; да 

се прочитаат стиховите 1-8). 

„Ете, платата што сте ја задржале од работниците, кои работеле на вашите ниви, и 

извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ Саваот“ (Јаков 5:4); Судир помеѓу 

капиталот и трудот) 

 

Кои знаци во општествениот и религиозниот свет ја потврдуваат близината на 

Христовото враќање? 

 

„Но ова знај го: во последните денови ќе настанат тешки времиња. Зашто луѓето ќе 

станат себељубиви, среброљубиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон 

родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, 



невоздржливи, нескротливи, недоброљупци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе 

сластољубиви отколку богољубиви, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. 

И од нив бегај“ (2. Тимотеј 3:1-5). 

„Зашто, како што во деновите пред потопот јадеа и пиеја, се женеа и се мажеа“ 

(Матеј 24:38). 

„И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади“ (Матеј 

24:12). 

„Но Синот Човечки, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата?“ (Лука 18:8). 

„И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво 

на сите народи; и тогаш ќе дојде крајот“ (Матеј 24:14). 

Евангелието е преведено на преку две илјада јазици и дијалекти и навлегло скоро 

во сите земји на светот.  

 

Кои знаци во светот на науката даваат дополнително сведоштво дека се 

приближува крајот на овоземната историја? 

 

„А ти, Данииле, сокри ги овие зборови и запечати ја оваа книга до последното 

време; мнозина ќе талкаат овде-онде, обидувајќи се да разберат што се случува 

(знаењето ќе се зголеми )“ (Даниел 12:4). 

Како што постојат сè поголеми можности за брзо и удобно патување од едниот крај 

на светот до другиот, и спектакуларен напредок во науката, во иновациите, атомската 

физика и вселенските проекти исто така и „знаењето се зголемува“ и во поглед на 

разбирањето на пророштвата што ја потврдува верата во срцето на верникот. 

Иако по календарот и сите знаци знаеме кога е време за пролет, сепак не можеме 

точно да знаеме кога точно таа вистински ќе отпочне. Исто така не можеме да го знаеме 

точниот ден или час на второто Христово доаѓање, но можеме да внимаваме на знаците, 

имајќи го на ум предупредувањето: „Бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде 

вашиот Господ“ (Матеј 24:42). 

 

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО 

Испитен лист - 13 лекција 

 

1. Кој е единствениот одговор на растечката збунетост поради проблемите со кои 

се соочени водечките луѓе на светот и сите земни жители? 
 

 

2. За кого денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време? 
 

 

3. Наведи три причини од Библијата по кои можеме да веруваме дека Господовото 

доаѓање ќе им биде познато на сите луѓе, а не само на неколкумина верни. 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 



3. ____________________________________________________________________ 

4. Какво ќе биде второто доаѓање на нашиот Спасител кој првиот пат дошол како 

мало дете? 
 

 

5. Наведи три настани кои веќе се случиле и кои можат да бидат земени како 

знаци. 

 

а) ______________________________________________________________________ 

б)   _____________________________________________________________________ 

в) ______________________________________________________________________ 

 

6. Наброј шест знаци кои ги забележуваме на политичкото и економското 

подрачје. 

 

а) ________________________________       г) ________________________________        

б) ________________________________       д) ________________________________        

в) ________________________________       ѓ) ________________________________        

 

7. Наведи шест знаци кои вам ви изгледаат најзначајни на религиозното подрачје. 

 

а) ________________________________       г) ________________________________        

б) ________________________________       д) ________________________________        

в) ________________________________       ѓ) ________________________________        

 

8. Бидејќи го проучувате Светото Писмо, што мислите зашто треба да бидете 

повеќе заинтересирани за поголемо разбирање на пророштвата отколку за 

спектакуларните настани па полето па научните достигнувања? 
 

 
 


